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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1173/2009, imressqa minn S.A., ta’ nazzjonalità Franċiża, dwar 
allegat ksur tal-prinċipji tas-suq uniku tal-UE mill-awtoritajiet Belġjani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għad-Digriet Irjali Belġjan tal-20 ta’ Lulju 2001, li skontu l-persuni 
residenti fil-Belġju għandhom jirreġistraw il-vetturi li jixtiequ jużaw fil-Belġju, anki jekk l-
istess vetturi jkunu diġà rreġistrati barra mill-pajjiż. Il-petizzjonant jispjega li din id-
dispożizzjoni taffettwa wkoll lil persuni li għandhom residenza sekondarja fil-Belġju, għax 
qegħdin jaħdmu ma’ istituzzjonijiet internazzjonali jew tal-UE fi Brussel matul il-ġimgħa, 
iżda fir-realtà għandhom ir-residenza ewlenija tagħhom barra mill-Belġju. Il-petizzjonant 
mhuwiex tal-fehma li d-dispożizzjonijiet kwantitattivi biex tkun stabbilita residenza fid-
Direttiva tal-Kunsill 83/182/KEE dwar eżenzjonijiet mit-taxxa ġewwa l-Komunità għal ċerti 
mezzi ta’ trasport temporanjament importati fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor, 
għandhom ikunu ta’ importanza deċiżiva għall-grupp ta’ persuni inkwistjoni, u f’dan ir-
rigward jirreferi għas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Kawża C-262/99 
(Paraskevas Louloudakis v. Elliniko Dimosio), li fiha l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
stabbilixxiet li l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva għandu jiġi interpretat b’tali mod li jfisser li fil-
każijiet fejn persuna jkollha kemm irbit personali kif ukoll irbit tax-xogħol f’żewġ Stati 
Membri, ir-residenza normali tagħha, kif stabbilita fil-kuntest ta’ evalwazzjoni globali fir-
rigward tal-fatti kollha rilevanti, hija dik fejn jinsab iċ-ċentru permanenti tal-interessi tal-
persuna li tkun; fil-każijiet fejn evalwazzjoni globali bħal din ma twassalx biex dan iċ-ċentru 
jkun jista’ jiġi stabbilit, għandha tingħata prijorità lill-irbit personali. Għal din ir-raġuni l-
petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jintervieni mal-awtoritajiet Belġjani bil-
għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-petizzjonanta tirreferi għas-sitwazzjoni fir-rigward tat-tassazzjoni u tar-reġistrazzjoni ta’ 
vetturi b’magna ta’ persuni li jgħixu fil-Belġju fil-qafas tal-attività professjonali tagħhom 
(b’mod partikolari b’rabta mal-istituzzjonijiet Ewropej), iżda li jżommu r-residenza prinċipali 
tagħhom fi Stat ieħor tal-Unjoni Ewropea. 

Hija tirreaġixxi għal artikoli li kienu dehru dwar ċerti kontrolli li saru mill-pulizija Belġjana 
f’dan ir-rigward, billi tippreċiża madankollu li hi ma tafx dwar każijiet speċifiċi. 

Hija tikkundsidra li l-leġiżlazzjoni Belġjana tista’ tkun kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea, 
b’mod partikolari d-Direttiva 83/182/KEE tal-Kunsill tat-28 ta’ Marzu 1983 dwar 
eżenzjonijiet mit-taxxi applikabbli fi ħdan il-Komunità fir-rigward ta’ importazzjoni 
temporanja ta’ ċerti mezzi ta’ trasport, filwaqt li wieħed jikkunsidra l-kunċett ta’ residenza 
miżmuma mill-awtoritajiet Belġjani.  

Hija ssemmi d-dispożizzjoni tal-liġi Belġjana (l-Artikolu 3(1) tad-digriet irjali tal-20 ta’ Lulju 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi) li tipprevedi r-reġistrazzjoni fil-Belġju tal-vetturi li l-persuni 
li joqogħdu l-Belġju jixtiequ jsuqu. Din ir-reġistrazzjoni toħloq obbligu li titħallas it-taxxa 
għall-użu tal-vetturi fil-Belġju.

Biex tiġi determinata r-residenza ta’ persuna, l-awtoritajiet Belġjani jirreferu għad-
dispożizzjonijiet applikabbli fir-rigward ta’ reġistrazzjoni fil-komun u ta’ reġistri pubbliċi (l-
Artikolu 16(1) tad-digriet irjali tas-16 ta’ Lulju 1992 dwar ir-reġistri tal-popolazzjoni u r-
reġistri taċ-ċittadini barranin). 

Il-petizzjonanta tikkunsidra li l-kunċett ta’ residenza miżmuma mill-awtoritajiet Belġjani se 
tkun ibbażata fuq approċċ purament kwantitattiv (ibbażat fuq in-numru ta’ jiem li l-persuna 
għexet fil-Belġju), u li tali approċċ se jkun riġidu wisq u jmur kontra l-liġi tal-Unjoni 
Ewropea. 

Il-petizzjonanta tirreferi b’mod partikolari għall-interpretazzjoni li saret mill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja dwar il-kunċett ta’ residenza “normali” fis-sentenza tagħha tat-12 ta’ Lulju 2001 
fil-każ C-262/99 (Paraskevas Louloudakis). Hija tikkunsidra li, fuq il-bażi tal-pożizzjoni li 
ttieħdet mill-Qorti tal-Ġustizzja f’dan il-każ, ir-residenza normali għandha tkun ikkunsidrata 
bħala l-post fejn l-interessat ikun stabbilixxa ċentru permanenti tal-interessi tiegħu, u li l-
element kwantitattiv m’għandux ikun determinanti.

a) Sitwazzjoni ġenerali tal-Unjoni Ewropea

Il-Kummissjoni tippreċiża l-ewwel nett li t-taxxi ta’ reġistrazzjoni imposti fuq il-vetturi 
mhumiex suġġetti, b’mod ġenerali, għal armonizzazzjoni fil-livell tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
Għaldaqstant, kull Stat Membru huwa liberu skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà li jnaqqas it-
taxxi li jixtieq, sakemm ovvjament jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tat-Trattat. 
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Il-Kummissjoni, ladarba qieset li din is-sitwazzjoni mhi sodisfaċenti xejn, ippreżentat fil-5 ta’ 
Lulju 2005 proposta għal direttiva (COM/2005/261/FINALI) li tipprevedi r-ristrutturar tas-
sistemi ta’ tassazzjoni ta’ vetturi partikolari tal-Istati Membri. 

Fl-istat attwali tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, żewġ direttivi tal-Kunsill jillimitaw id-
drittijiet tal-Istati Membri biex japplikaw it-taxxi fuq il-konsum fuq il-vetturi: 

 Id-Direttiva 83/183/KEE tal-Kunsill tat-28 ta’ Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet mit-
taxxa applikabbli għal importazzjonijiet permanenti minn xi Stat Membru tal-proprjetà 
personali ta’ individwi; 

 Id-Direttiva 83/182/KEE tal-Kunsill tat-28 ta’ Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet mit-
taxxa ġewwa l-Komunità għal ċerti mezzi ta’ trasport temporanjament importati fi Stat 
Membru minn Stat Membru ieħor; 

Id-Direttiva 83/182/KEE, imsemmija mill-petizzjonanta, tipprevedi, taħt ċerti kundizzjonijiet, 
eżenjonijiet mit-taxxa f’każ ta’ importazzjoni temporanja ta’ vetturi tat-triq b’magna għal użu 
privat li ġejjin minn Stat Membru ieħor. 

Dawn l-eżenzjonijiet huma mgħotija għal żmien kontinwu jew le li ma jaqbiżx is-sitt xhur fuq 
perjodu ta’ tnax-il xahar, u huma sottomessi għall-kundizzjoni li l-persuna li timporta l-beni 
tagħha jkollha “residenza normali” fi Stat Membru apparti dak tal-importazzjoni temporanja.

L-Artikolu 7(1) tad-direttiva jiddefinixxi l-kunċett ta’ “residenza normali” bil-mod li ġej, 
b’mod partikolari: “il-post fejn xi persuna tgħix normalment, jiġifieri għal mill-inqas 185 jum 
f’kull sena kalendarja, minħabba xi rbit personali u tax-xogħol, jew, fil-każ ta’ xi persuna li 
ma jkollhiex irbit tax-xogħol minħabba rbit personali li juru rabtiet mill-qrib bejn dik il-
persuna u l-post fejn qed jgħix”. Jippreċiża wkoll li fil-każ li persuna “li r-rabtiet 
professjonali tagħha jinsabu f’post differenti mill-post tar-rabtiet personali u li, għalhekk, 
tgħix daqqa f’post, daqqa f’ieħor, f’postijiet li jkunu jinsabu f’żewġ Stati Membri”, ir-
residenza normali “għandha titqies li tkun fil-post tar-rabtiet personali tagħha, kemm-il darba 
dik il-persuna tirritorna f’dak il-post b’mod regolari”.  

Il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Louloudakis imsemmija qabel iddeċidiet dwar id-
determinazzjoni tar-residenza normali ta’ persuna li għandha konnessjonijiet kemm 
professjonali kif ukoll personali f’żewġ Stati Membri, jiġifieri każ partikolari, mhux 
espliċitament imsemmi mill-Artikolu 7(1). Hija tikkunsidra f’dan ir-rigward (punt 60) li “l-
Artikolu 7, paragrafu 1 tad-Direttiva għandu jiġi interpretat f’dan is-sens li, meta persuna 
jkollha rabtiet kemm personali kif ukoll tax-xogħol f’żewġ Stati Membri, ir-residenza normali 
tagħha, determinata fil-kuntest ta’ evalwazzjoni sħiħa b’referenza għall-fatti rilevanti kollha, 
hija dik fejn jinsab iċ-ċentru permanenti tal-interessi ta’ dik il-persuna; f’każ li evalwazzjoni 
sħiħa bħal din ma tirriżultax fid-determinazzjoni tagħha, trid tingħata prevalenza lil rabtiet 
personali”.

b) Ir-rikonoxximent tal-każ li huwa s-suġġett ta’ din il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tinnota li d-determinazzjoni tar-residenza ta’ persuna hija kwistjoni fattwali li 
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f’ċerti każijiet tista’ tkun kumplessa u tirriżulta mir-rikonoxximent ta’ amministrazzjonijiet 
nazzjonali, taħt il-kontroll tat-tribunali. F’sentenza riċenti tas-7 ta’ Ġunju 2007 (każ C-
156/04), il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li, f’dak li jirrigwarda d-determinazzjoni tar-residenza 
normali ta’ ċittadin Ewropew, “fl-ewwel lok, huma l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti 
tal-Istati Membri li għandhom jipproċedu b’evalwazzjoni u bl-għarbiel tal-elementi kollha ta’ 
fatt rilevanti li jikkaratterizzaw kull każ (...).” (punt 46). 

Il-Kummissjoni tenfasizza li hi ma kienet konxja tal-ebda lment, lanqas ta’ xi każ konkret u 
dokumentat dwar l-allegat ksur tad-Direttiva 83/182/KEE msemmija qabel, li tikkonċerna ’l-
Belġju u li tittratta l-kwistjoni mqajma mill-petizzjoni. Il-petizzjonanta stess tirrikonoxxi li hi 
ma tafx sew il-fatti. 

Il-Kummissjoni m’għandhiex elementi li jistgħu jistabbilixxu li l-awtoritajiet Belġjani 
għandhom prattika partikolarment restrittiva f’dan il-qasam li twassal speċifikament biex il-
persuni li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet jiġu esklużi mill-
benefiċċji tal-eżenzjoni għal importazzjoni temporanja prevista mid-Direttiva 83/182/KEE. 

Fir-rigward tad-definizzjoni tar-residenza prevista mit-testi Belġjani, u inkriminata mill-
petizzjonanta, il-Kummissjoni tosserva li din id-definizzjoni, li mhijiex speċifika għall-
kwistjoni ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi (jew għat-taxxi korrispondenti), tirriżulta minn 
dikjarazzjoni magħmula lill-komun mill-persuna kkonċernata u tikkunsidra s-sitwazzjoni tal-
fatti u bosta kriterji marbuta ma’ rabtiet kemm professjonali kif ukoll personali tagħha. Id-
dispożizzjoni nazzjonali (l-Artikolu 16(1) tas-sentenza rjali tas-16 ta’ Lulju 1992 dwar ir-
reġistru pubbliċi u r-reġistri taċ-ċittadini barrani) fil-fatt hija mfassla bil-mod li ġej: Id-
deċiżjoni tar-residenza prinċipali tibbaża fuq sitwazzjoni ta’ fatt, jiġifieri r-rikonoxximent ta’ 
residenza effettiva f’komun matul il-biċċa l-kbira tas-sena. Din l-osservazzjoni ssir fuq il-bażi 
ta’ elementi differenti, b’mod partikolari l-post li wieħed jirritorna fih wara l-karigi
professjonali tiegħu, il-post fejn it-tfal imorru skola, il-post tax-xogħol, il-konsum tal-enerġija 
u l-ispejjeż tat-telefown, ir-residenza komuni tas-sieħeb/sieħba jew ta’ membri oħra tad-dar.

Fir-rigward tal-kunsiderazzjoni ta’ numru ta’ jiem li persuna tqatta’ fit-territorju Belġjan, il-
Kummissjoni tosserva li l-kunċett mhuwiex differenti skont il-prinċipju tal-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 83/182/KEE. Fil-fatt, fir-rigward tad-determinazzjoni tar-residenza, l-Artikolu 
7.1 imsemmi qabel jipprevedi sew il-possibilità li wieħed jirreferi għall-“post fejn xi persuna 
tgħix normalment” (ara hawn fuq il-kriterji differenti utilizzati). Fil-każ ta’ rabtiet 
professjonali li jinsabu f’post differenti minn dak tar-rabtiet personali, il-post tar-residenza 
normali huwa maħsub li jinsab fil-post tar-rabtiet personali, iżda jeħtieġ ukoll li dan l-irbit 
ikun stabbilit, u, għaldaqstant id-direttiva tippreċiża espliċitament, li l-persuna “tirritorna 
f’dak il-post b’mod regolari”.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tenfasizza li d-Direttiva 83/182/KEE għandha qasam ta’ 
applikazzjoni limitat u hija suxxettibbli li tkun applikabbli għal ħafna każijiet ħlief għal każ 
ta’ importazzjoni “temporanja”. Għaldaqstant, hi ma tipproteġix persuna, lanqas ċittadin 
mhux residenti fis-sens tad-direttiva, li timporta vettura fil-Belġju għal perjodu li jaqbeż is-6 
xhur fuq perjodu ta’ 12-il xahar, pereżempju għaliex hi taħdem hemm is-sena kollha jew parti 
kbira minnha. 

Minħabba nuqqas ta’ informazzjoni dwar prattika eventwali ristrettiva tal-awtoritajiet 
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Belġjani, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-elementi msemmija fil-petizzjoni ma jippermettux, 
fihom infushom, li jiġi konkluż li hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 

Konklużjonijiet

Is-sitwazzjoni esposta mill-petizzjonanta ma tindikax, fuq bażi ta’ informazzjoni disponibbli, 
ksur tal-liġi eżistenti tal-Unjoni Ewropea.


