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Suġġett: Petizzjoni 1868/2012, imressqa minn Cătălin Bizgan, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar it-taxxa fuq emissjonijiet li jniġġsu minn vetturi fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għas-sentenza fil-każ Tatu vs Statul român tal-2011, fejn il-Gvern 
Rumen ġie ordnat jirrimborża lill-applikant ammont impost b’mod illegali permezz ta’ taxxa 
fuq emissjonijiet li jniġġsu. Minkejja din is-sentenza, il-Gvern Rumen abbozza liġi ġdida (il-
Liġi 9/2012 dwar taxxa fuq emissjonijiet li jniġġsu minn vetturi bil-mutur), li tintroduċi t-
taxxa b’mod retroattiv għall-vetturi rreġistrati fir-Rumanija qabel Jannar 2007. Il-petizzjonant 
joġġezzjona għad-deċiżjoni tal-awtoritajiet li jkomplu jimponu taxxa ddikjarata illegali mill-
Qorti tal-Ġustizzja u jesprimi diżappunt għan-nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li tieħu 
azzjoni fil-pront bħala tweġiba għal dan il-ksur hekk evidenti tal-liġi tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-qasam tat-tassazzjoni fuq il-vetturi mhux armonizzat fil-livell tal-UE. B’hekk, l-Istati 
Membri jistgħu jirranġaw is-sistemi tat-tassazzjoni fuq il-karozzi tagħhom skont il-
valutazzjonijiet tagħhom, bil-kundizzjoni li jirrispettaw l-Artikolu 110 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Fin-nuqqas ta’ bażi legali xierqa, il-Kummissjoni 
ma tistax titlob lil Stat Membru jelimina t-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi.
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Fil-każ Tatu1 l-Qorti tal-Ġustizzja eżaminat is-sistema pprovduta mill-OUG Nru 50/2008 u 
ddeċidiet li l-Artikolu 110 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi li Stat Membru 
jintroduċi taxxa fuq it-tniġġis imposta fuq vetturi bil-mutur meta dawn jiġu rreġistrati għall-
ewwel darba f’dak l-Istat Membru jekk dik it-taxxa hija rranġata b’tali mod li tiskoraġġixxi t-
tqegħid fiċ-ċirkulazzjoni f’dak l-Istat Membru ta’ vetturi użati mixtrija fi Stati Membri oħra 
mingħajr ma tiskoraġġixxi x-xiri ta’ vetturi użati tal-istess żmien u kundizzjoni fis-suq 
domestiku.

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Rumeni u eżaminat il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar 
it-tassazzjoni fuq il-karozzi l-ġdida adottata sabiex tikkonforma mad-deċiżjoni Tatu. Ir-
Rumanija ħassret l-OUG Nru 50/2008, kif ukoll il-Liġi Nru 9/2012. Skont l-OUG Nru 9/2013 
attwalment fis-seħħ, il-bolla ambjentali tiġi imposta mhux biss meta karozzi użati mixtrija fi 
Stati Membri oħra jiġu rreġistrati għall-ewwel darba fir-Rumanija, iżda wkoll max-xiri ta’ 
vetturi użati fis-suq domestiku li ma jkunu ġew soġġetti għal ebda taxxa ta’ reġistrazzjoni li 
kienet fis-seħħ preċedentement (inkluż fejn il-qorti nazzjonali tkun iddeċidiet dwar ir-rimborż 
ta’ taxxa preċedenti jew dwar ir-reġistrazzjoni tal-karozza mingħajr il-ħlas tat-taxxa). 

Il-Kummissjoni tqis li r-Rumanija neħħiet l-inkompatibbiltà tat-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-
karozzi mal-Artikolu 10 TFUE kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Tatu. 

L-applikazzjoni ta’ OUG Nru 9/2013 mhix retroattiva fir-rigward tal-karozzi rreġistrati qabel 
id-dħul fis-seħħ tagħha, peress li l-avveniment taxxabbli applikabbli f’dan il-każ (jiġifieri it-
trasferiment tal-karozza) iseħħ wara d-dħul fis-seħħ tal-miżura leġiżlattiva.

Il-Kummissjoni wettqet ir-rwol tagħha fl-iżgurar tal-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE bil-
monitoraġġ mill-qrib tal-konformità tar-Rumanija mal-Artikolu 110 TFUE fil-qasam tat-
tassazzjoni tal-karozzi, kemm qabel kif ukoll wara l-għoti tas-sentenza fil-każ Tatu. 

Fl-2005 il-Kummissjoni pproponiet Direttiva dwar taxxi relatati mal-karozzi tal-passiġġieri2

biex it-taxxi fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi jitneħħew gradwalment u tiġi introdotta sistema 
ta’ rimborżi għall-perjodu tranżitorju. S’issa l-Istati Membri ma qablux b’mod unanimu kif 
meħtieġ għall-adozzjoni ta’ din il-proposta mill-Kunsill. 

Konklużjoni 

Peress li l-petizzjoni ma tippreżenta ebda inkompatibbiltà mal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni ma 
tista’ tieħu ebda azzjoni ulterjuri f’din il-kwistjoni. 

                                               
1 Is-sentenza tal-Qorti tas-7 ta’ April 2011 fil-Każ C-402/09, Ioan Tatu vs Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei.
2 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar taxxi relatati mal-karozzi tal-passiġġieri, KUMM(2005) 261 finali.


