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Suġġett: Petizzjoni 0171/2010, imressqa minn Kamila Beata Klim-Petersen, ta’
nazzjonalità Pollakka, dwar il-konfiska tal-awtoritajiet Daniżi tal-karozza 
tal-kumpanija rreġistrata fil-Polonja u l-ostakoli relatati  għall-moviment 
ħieles tal-ħaddiema

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-konfiska tal-awtoritajiet Daniżi tal-karozza tal-kumpanija 
rreġistrata fil-Polonja tagħha u t-talba tagħhom għal ħlas ta’ reġistrazzjoni eżorbitanti u multa. 
Il-petizzjonanta temmen li hija ġabet ruħha fi qbil totali mad-dispożizzjonijiet tal-UE dwar ir-
reġistrazzjoni u t-taxxa tal-vetturi bil-mutur u hija tirreferi f’dan ir-rigward għas-sentenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-464/02, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v. ir-Renju 
tad-Danimarka, u s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każijiet konġunti C-151/04 u C-152/04, 
il-proċeduri kriminali kontra Claude Nadin, Nadin-Lux SA u Jean-Pascal Durré (referenza 
għall-ġudizzju preliminarju mit-Tribunal de police de Neufchâteau), li kollha kkonċernaw l-
użu ta’ karozza ta’ kumpanija rreġistrata fi Stat Membru ieħor. Il-petizzjonanta għalhekk 
titlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjonanta ppreżentat ukoll ilment simili lill-Kummissjoni dwar il-konfiska u t-taxxi tar-
reġistrazzjoni tal-karozzi fid-Danimarka. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
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It-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi tal-kumpanija mhijiex armonizzata fil-livell tal-UE. 
Fin-nuqqas ta’ tali miżuri, l-Istati Membri jistgħu jimponu taxxi tar-reġistrazzjoni tal-karozzi 
u jistgħu wkoll jaslu għal deċiżjoni unilaterali fuq il-bażi tal-livelli u tal-metodi ta’ kalkolu 
tagħhom. Madankollu, meta jkunu qed jeżerċitaw din il-kapaċità, l-Istati Membri għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji bażiċi stipolati fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
U f’dan ir-rigward, il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddefinixxiet - u llimitat - is-
setgħat tal-Istati Membri li jirrigwardaw l-impożizzjoni tat-taxxa fuq il-karozzi tal-kumpanija 
li jinġiebu fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor.

B’mod partikolari, fil-każ C-464/02, il-Kummissjoni v. id-Danimarka, il-Qorti sostniet li 
persuna li hija impjegata fi Stat Membru wieħed iżda li tirresiedi fi Stat Membru ieħor, tista’ 
tuża vettura rreġistrata taħt isem min iħaddima kemm għal għanijiet privati kif ukoll għal 
dawk professjonali fil-pajjiż ta’ residenza tagħha, sakemm il-vettura primarjament tintuża 
barra mill-pajjiż ta’ residenza tagħha. Sussegwentement, il-leġiżlazzjoni Daniża dwar it-taxxa 
ta’ reġistrazzjoni fuq vetturi b’mutur ġiet emendata skont is-sentenza, u għalhekk teżenta tali 
karozzi tal-kumpanija mit-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq il-karozzi. 

Minbarra dan, fil-Każ C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux, u fil-Każ C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, il-Qorti sostniet li jekk il-liġi domestika ta’ Stat Membru tirrikjedi li persuna li taħdem 
għal rasha u li tirresiedi f’dan l-Istat Membru tirreġistra hemmhekk karozza tal-kumpanija 
pprovduta lilha mill-kumpanija li taħdem magħha u li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor, 
hija tkun qed tikser id-dritt tal-istabbiliment. Madankollu, din l-interpretazzjoni tapplika biss 
jekk il-karozza ma tkunx se tintuża essenzjalment fl-ewwel Stat Membru fuq bażi permanenti 
u fil-fatt ma tintużax b’dak il-mod. Il-Qorti sostniet ukoll li l-qrati nazzjonali għandhom 
jiddeċiedu jekk il-ħaddiema inkwistjoni użawx il-karozzi li ngħatawlhom b’dan il-mod. 

Aktar minn hekk, fir-rigward tal-kwistjoni tar-rati għolja ċċarġjati taħt il-leġiżlazzjoni Daniża 
dwar it-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq il-vetturi b’mutur, il-Kummisjoni tirreferi għas-sentenza 
tal-Qorti fil-każ C-383/01, De Danske Bilimportører, fejn il-Qorti sostniet li dawn ir-rati ma 
jiksrux il-liġi tal-UE.

Wara li analizzat iċ-ċirkostanzi fil-każ tal-petizzjonanta fid-dawl tal-każistika tal-UE, il-
Kummissjoni tqis li apparentement il-każ tagħha ma juri l-ebda prattika amministrattiva 
ġenerali jew leġiżlazzjoni domestika, fir-rigward tal-impożizzjoni tat-taxxa tar-reġistrazzjoni 
tal-karozza fuq il-karozzi tal-kumpanija, li ma tikkonformax mal-liġi tal-UE.  

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni domestika li tistipola li l-karozzi rreġistrati fi Stati Membri oħra 
għandhom jiġu kkonfiskati temporanjament, u rrilaxxati meta jitħallsu l-multi possibbli, it-
taxxi tal-karozzi u kull ħlas ieħor li huwa dovut, skont il-każistika tal-UE tali miżura tista’ 
tkun sproporzjonata fir-rigward tal-objettiv segwit, li huwa l-ġbir ta’ multi u ħlasijiet. Skont 
il-Qorti tali objettiv jista’ jintlaħaq permezz ta’ mezzi li jkunu aktar konsistenti mal-liġi tal-
UE, pereżempju permezz tal-forniment ta’ sigurtà. 

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Daniżi jagħtuha rendikont tas-sitwazzjoni fid-
Danimarka fir-rigward tal-konfiska tal-karozzi rreġistrati fi Stati Membri oħra. 
Sussegwentement, l-awtoritajiet Daniżi infurmaw lill-Kummissjoni li l-leġiżlazzjoni Daniża 
ma tistipolax miżura anqas radikali mill-konfiska. Madankollu, id-Danimarka beħsieba 



CM\829542MT.doc 3/3 PE448.729v01-00

MT

tagħmel il-bidliet neċessarji biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni tindirizza l-kwistjoni; u l-
awtoritajiet Daniżi qed jistennew li tiġi introdotta liġi matul is-sessjoni Parlamentari li jmiss. 

Konklużjoni 

Fir-rigward tal-obbligu tal-petizzjonanta li tħallas it-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq il-karozza tal-
kumpanija tagħha, hija r-responsabilità tal-qrati nazzjonali li jevalwaw u jiżnu l-fatti rilevanti 
kollha li jikkaratterizzaw il-każ tagħha fid-dawl tal-kriterji li jiġu trasferiti mill-każistika tal-
UE, u b’hekk jiddeċiedu jekk il-karozza tal-kumpanija li hija rreġistrata fil-Polonja tistax tiġi 
eżentata mit-taxxa tar-reġistrazzjoni fid-Danimarka. Il-Kummissjoni tinnota li l-kwistjoni 
rigward l-obbligu tat-taxxa tagħha għadha pendenti quddiem il-qrati nazzjonali, u l-
Kummissjoni temmen li dawn se japplikaw il-liġi tal-UE b’mod xieraq. Għalhekk, il-
Kummissjoni mhijiex se tintervieni aktar f’dan il-qasam speċifiku.

Minkejja dan, jekk il-petizzjonanta tqis li r-raġunament provdut mill-qorti nazzjonali ma 
jkunx konformi mal-liġi tal-UE jew jekk tqis li l-qorti tidher li qabżet il-marġni ta’ 
diskrezzjoni li hija tgawdi minnu biex tiddetermina jekk il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni tat-
taxxa humiex issodisfati jew le, kif diġà ġiet infurmata mill-Kummissjoni, hija tista’ 
tikkuntattja lill-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni. 

Fir-rigward tal-bidliet li saru fil-leġiżlazzjoni Daniża dwar il-konfisa tal-karozzi rreġistrati fi 
Stati Membri oħra, il-Kummissjoni se ssegwi mill-qrib il-proċess tat-tfassil tal-liġi rigward 
din il-kwistjoni, u se tinforma lill-petizzjonanta meta l-leġiżlazzjoni tkun ġiet adottata.


