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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1717/2008, imressqa minn Ion Garboan (ta' nazzjonalita' 
Rumena), dwar il-ħlas għall-ewwel reġistrazzjoni ta' vettura mixtrija fi Stat 
Membru ieħor

Petizzjoni 1776/2008 mressqa minn Paula Sandu-Stillert (ta' nazzjonalita' 
Ġermaniża) dwar l-allegazzjoni ta' ksur mill-Gvern Rumen tal-moviment 
ħieles tal-merkanzija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprostesta kontra l-ħlas eċċessiv impost mill-awtoritajiet Rumeni għall-
ewwel reġistrazzjoni ta' vettura akkwistata fi Stati Membri  oħrajn. Il-petizzjonant, li xtara 
karrozza fil-Belġju, jistqarr li l-ħlas jirrapreżenta madwar 35% tal-prezz li tħallas għax-xiri 
tal-karrozza.

Summary of petition 1776/2008

Il-petizzjonanta tindika li sa mill-15 ta' Diċembru 2008, beda jintalab ħlas ta' taxxi ekstra fir-
Rumanija skont il-valur attwali ta' vetturi ta' aktar minn tmien snin impurtati minn Stat 
Membru tal-UE. Il-petizzjonanta tindika li ma  ngħatat ebda twissija dwar din il-miżura u li 
wkoll vetturi importati qabel il-15 ta' Diċembru 2008 ma setgħux jibqgħu jiġu reġistrati skont 
l-arranġamenti ta' qabel għaliex mid-9 ta' Diċembru 2008 l-RAR, l-awtorità responsabbli, ma 
komplietx taċċetta aktar applikazzjonijiet. Il-petizzjonanta targumenta li dan hu  ksur tal-
moviment ħieles tal-merkanzija fis-suq intern.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1717/2008: iddikjarata ammissibbli fit-27 ta' Marzu 2009.
Petizzjoni 1776/2008: iddikjarata ammissibbli fit-3 ta' April 2009.
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Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 7 Lulju 2009.

Il-petizzjonijiet

Il-petizzjonanti jipprotestaw kontra t-taxxa eċċessiva tal-Gvern Rumen imposta fuq karrozzi 
użati li jiġu minn Stati Membri oħrajn, li żdiedet b'riżultat tal-Ordinanza ta' Emerġenza Nru 
7/2009 (OG Nru 103, 19.02.2009). F'ċerti każijiet it-taxxa tirrapreżenta 35% tal-prezz tax-xiri 
tal-karrozza jew ukoll hija daqsu. Barra minn hekk, jissemma' li l-amministrazzjonali fid-9 ta' 
Diċembru 2009 ma aċċettatx applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' karrozzi, u għalhekk 
għall-ħlas tat-taxxa tat-tniġġis, skont is-sistema l-antika.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Qabel kollox jeħtieġ li jiġi nnutat li m'hemmx armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea 
fil-qasam tat-taxxi rigward karrozzi tal-passiġġieri. Dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu 
jimponu taxxi bħal dawn u jiddeċiedu unilateralment dwar il-livell u l-metodu tal-
kalkolazzjoni. Filfatt, fil-każ tal-Kummissjoni v id-Danimarka l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet 
li l-Artikolu 90 tal-KE ma jservix sabiex jiċċensura l-eċċessi tal-livelli ta' tassazzjoni u li l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu r-rati tat-taxxi fil-livelli li jidhrilhom xierqa1. Skont il-
Qorti, anki taxxi għoljin ħafna ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala kontra l-liġi tal-Kumunità 
sakemm dawn jiġu imposti identikament fuq prodotti domestiċi u prodotti li jingiebu minn 
Stati Membri.

Rigward b'mod partikolari t-tassazzjoni fuq vetturi użati, hemm ġurisprudenza tal-Qorti 
stabbilita tajjeb li l-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE mhux jkun ġie rispettat jekk l-ammont ta' 
taxxa impost fuq vettura li tkun ġejja minn Stat Membru ieħor jeċċedi taxxa residwali inkluża 
fil-valur ta' vettura simili li diġà ġiet reġistrata fis-suq domestiku bħala vettura ġdida. Skont il-
Qorti, id-diskriminazzjoni proskritta mill-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE tista' tiġi evitata jekk 
id-deprezzament attwali tal-vettura impurtata jigi meqjus billi jitnaqqas l-ammont tat-taxxa 
f'dan is-sens.2

Il-Kummissjoni stħarrġet ir-regoli tar-Rumanija dwar it-taxxa tat-tniġġis tal-karrozzi li ġew 
modifikati bl-Ordinanza ta' Emerġenza Nru 7/2009 (OG Nru 103, 19.02.2009) skont l-
Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE u kkonkludiet li dawn ir-regoli ma jirrispettawx il-prinċipju tat-
trattament ugwali ta' merkanzija domestika u merkanzija minn Stati Membri oħrajn. B'riżultat 
ta' dan, fil-25 ta' Ġunju 2009 il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċedura ta' infrazzjoni kontra 
r-Repubblika tar-Rumanija billi tibgħat avviż formali li jindika l-inkompatibilità tar-regoli 
nazzjonali mal-liġi Komunitarja.

Ta' min wieħed jinnota li l-Kummissjoni irċeviet għadd kbir ħafna ta' lmenti dwar din il-
kwistjoni u wiegħdet li tinforma lill-persuni konċernati dwar ir-riżultat tal-investigazzjonijiet 

                                               
1      Sentenza tal-Qorti tal-11 ta' Diċembru 1990 fil-Każ C-47/48, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v r-

Renju tad-Danimarka, ECR 1990, p. 1-04509, punt 10.
2 Sentenza tad-9 ta' Marzu 1995 fil-Każ C-345/93  Fazenda Pública and Ministério Público v Américo João 

Nunes Tadeu, ECR 1995 paġna I-00479, punt 17.



CM\829649MT.doc 3/3 PE427.119v02-00

MT

tagħha dwar il-leġiżlazzjoni Rumena. Għal dan l-iskop, wara li nbdiet il-proċedura ta' 
infrazzjoni, il-Kummissjoni ppubblikat tagħrif għall-istampa (IP/09/1012).

Il-kwistjoni dwar in-nuqqas ta' aċċettazzjoni ta' applikazzjonijiet skont is-sistema l-antika 
qabel ma ġew implimentati l-livelli ġodda tat-taxxi tidher li hija kwistjoni ta' natura 
nazzjonali. Persuni li jħallsu t-taxxi li l-applikazzjonijiet tagħhom ma ġewx aċċettati mill-
awtoritajiet tat-taxxi skont ir-regoli li kienu applikabbli fiż-żmien attwali, jistgħu 
jikkunsidraw il-possibilità li  jfittxu rikors mal-korpi amministattivi/ġudizzjarji nazzjonali 
għal amministrazzjoni ħażina.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tinsab infurmata dwar il-ksur tal-liġi tal-Komunità u qiegħda taħdem fuq l-
inkonsistenzi tal-leġiżlazzjoni Rumena rigward it-tassazzjoni ta' karrozzi tal-passiġġieri."

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

B’segwitu għat-tnedija tal-proċecura ta' ksur kontra r-Repubblika tar-Rumanija fil-25 ta' 
Ġunju 2009, l-awtoritajiet Rumeni rrispondew fit-28 ta' Settembru 2009. 

Barra minn dan, fit-12 ta’ Jannar 2010, l-awtoritajiet Rumeni ssottomettew lill-Kummissjoni 
l-Ordinanza ta' Emerġenza tal-Gvern 117/2009, li tabolixxi l-eżenzjoni mogħtija lil ċerti 
karozzi taħt l-Ordinanza ta’ Emerġenza 218/2008 għaldaqstant jiddaħħal mill-ġdid ir-reġim 
tat-tassazzjoni, li kien jeżisti taħt l-Ordinanza ta’ Emerġenza 50/2008. Konsegwentement, il-
bażi għall-proċeduri ta’ ksur ġew imneħħija u l-każ ġie magħluq. 

Il-Kummissjoni rċeviet numru kbir ħafna ta’ ilmenti dwar din il-kwistjoni u wegħdet li 
tinforma lill-persuni kkonċernati dwar ir-riżultat tal-investigazzjonijiet tagħha. Għal dan il-
għan, b’segwitu għal bidu tal-proċeduri ta’ ksur, il-Kummissjoni ppubblikat stqarrija tal-
istampa (IP/09/1012). Iċ-ċittadini ġew infurmati bl-għeluq tal-każ permezz ta’ avviż 
ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU C 29, 05.02.2010).

Finalment, il-kwistjoni tar-rifjut tat-applikazzjonijiet sabiex jiġu rreġistrati karozzi wżati taħt 
is-sistema qadima, qabel iż-żieda fil-livelli tat-taxxa daħlet fis-seħħ, tidher li hija kwistjoni 
nazzjonali. Dawk li jħallsu t-taxxa, li l-applikazzjonijiet tagħhom ma ġewx aċċettati mill-
awtoritajiet tat-taxxa, jistgħu j ikkunsidraw li javviċinaw il-korpi rispettivi 
amministrattivi/ġuridiċi nazzjonali tagħhom minħabba amministrazzjoni ħażina. 

Attwalment, ir-regoli Rumeni dwar it-taxxa tat-tniġġis tal-karozzi jidhru li huma f’konformità 
mal-liġi tal-UE.


