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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0106/2005, imressqa minn Thomas Daub (ta' ċittadinanza
Ġermaniża), dwar allegata diskriminazzjoni fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li, flimkien mal-mara tiegħu, kien residenti fl-Ungerija minn Settembru 2003, 
jilmenta dwar l-awtoritajiet Ungeriżi li ma ħarġulux il-permess tar-residenza li applika għalih 
7 ġimgħat qabel, fejn qiegħed jgħid li l-kollegi tiegħu Rumeni ta’ dixxendenza Ungeriża 
rċevew il-permess tagħhom fi żmien ġimagħtejn. Hu jsostni li dan il-każ qiegħed joħloq 
diskriminazzjoni kif ukoll joġġezzjona għall-fatt li l-awtoritajiet Ungeriżi qegħdin iġegħluh 
iħallas € 7400 bħala taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq il-vettura li ġab miegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ġunju 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

Fil-liġi

1. Id-dewmien biex tinħareġ karta ta’ residenza

Skont il-liġi applikata tal-Komunità, u b’mod partikolari, skont Artikolu 5 tad-Direttiva tal-
Kunsill 64/221/KE tal-25 ta’ Frar 1964 dwar il-koordinazzjoni ta’ miżuri speċjali li 
jikkonċernaw il-moviment u r-residenza ta’ ċittadini barranin li huma ġġustifikati abbażi tal-
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politika soċjali, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa pubblika1, deċiżjoni li tagħti jew tirrifjuta l-
ewwel permess tar-residenza għandha tittieħed malajr kemm jista’ jkun u f’kull ċirkostanza 
ma ddumx iżjed minn sitt xhur mid-data tal-applikazzjoni għall-permess.

Għaldaqstant id-dewmien ta’ 7 ġimgħat ma jmurx kontra l-liġi Komunitarja.

F’ħafna mill-Istati Membri l-karti ta’ residenza taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jieħdu iktar żmien 
biex jiġu pproċessati mill-awtoritajiet nazzjonali milli taċ-ċittadini tal-UE, filwaqt li fl-
Ungerija s-sitwazzjoni hija bil-kontra. Skont l-informazzjoni tal-Kummissjoni, id-dewmien 
fit-tqassim tal-karti tar-residenti jvarja ħafna għax jiddependi mill-muniċipalitajiet involuti.

Minkejja dan, fir-rigward tal-mod kif joperaw l-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali, 
wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-organizzazzjoni tal-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali 
hi, bis-saħħa tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kwistjoni tal-Istati Membri biss.

F’dan ir-rigward wieħed għandu jinnota li, abbażi tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom biex jiċċaqalqu u jgħixu b’mod ħieles fi ħdan it-territorju tal-Istati 
Membri2 li se tieħu post, inter alia, id-Direttiva 64/221/KE msemmija hawn fuq, iċ-ċittadini 
tal-UE m’għandhomx għalfejn minn issa ’l quddiem jakkwistaw il-karta ta’ residenza fl-Istat 
Membru fejn ikunu qegħdin jgħixu: reġistrazzjoni sempliċi mill-awtoritajiet kompetenti tkun 
biżżejjed u din tintalab biss jekk jitlobha l-Istat Membru li qed jilqa’. Iċ-ċertifikat tar-
reġistrazzjoni għandu jinħareġ immedjatament, meta wieħed juri karta tal-identità valida jew 
passaport u evidenza li turi li r-resident huwa konformi mal-kundizzjonijiet tar-residenza. L-
Istati Membri jridu jagħmlu traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali sat-30 ta’ 
April 2006. Dawn il-passi li ttieħdu biex jitnaqqas il-piż tal-burokrazija huma konformi ma’ 
azzjonijiet li diġà ħadu ċerti Stati Membri biex ineħħu l-bżonn tal-permess ta’ residenza.

2. L-impożizzjoni tat-taxxa tar-reġstrazzjoni

2.1. Il-liġi Ungeriża applikata

Permezz tal-Liġi CX 2003, kif emendata mill-1 ta’ Jannar 2005, l-Ungerija introduċiet taxxa 
tar-reġistrazzjoni għall-vetturi bil-mutur. It-taxxa tibda tapplika meta l-vettura tibda tintuża l-
ewwel darba fit-toroq Ungeriżi wara li jkun sar il-bejgħ skont l-att dwar il-VAT, l-akkwist 
intrakomunitarju, l-importazzjoni u t-trasferiment. B’mod partikolari, it-taxxa tgħodd ukoll 
għall-karozzi mhux ġodda li qegħdin jintużaw fit-toroq Ungeriżi, iżda importati minn Stat 
Membru ieħor. Skont il-liġi li ssemmiet qabel, it-taxxa tar-reġistrazzjoni Ungeriża, hija 
determinata minn ammont fiss skont il-qawwa tal-magna, it-tip ta’ fjuwil użat u l-istandards 
ta’ emissjonijiet. Minkejja dan, l-ammont tat-taxxa ma jinbidilx skont jekk il-karozza li se tiġi 
reġistrata hijiex ġdida jew użata.

2.2. Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

                                               
1   ĠU 850 tal-4.4.1964, p. 64.
2   ĠU L 158 tat-30.4.2004, p. 77.
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Fl-assenza ta’ armonizzazzjoni fil-livell Komunitarju, l-Istati Membri huma liberi li jiġbru t-
taxxi tar-reġistrazzjoni bil-kundizzjoni li jirrispettaw il-liġi Komunitarja primarja u 
sekondarja1. Fir-rigward tal-liġi primarja huma obbligati li jirrispettaw l-Artikolu 90 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-KE li ma jħallix lill-Istati Membri jimponu fuq il-prodotti, jew b’mod 
dirett jew indirett, xi tip ta’ tassazzjoni interna b’mod eċċessiv minn dik imponuta b’mod 
dirett jew indirett fuq prodotti domestiċi simili. Dan il-prinċipju fundamentali tal-Liġi 
Komunitarja huwa ta’ importanza kbira fil-qasam tat-tassazzjoni fuq il-karozzi minħabba li ta’ 
spiss huwa minħabba f’hekk li tiġi evalwata l-kompatibilità ta’ taxxa tar-reġistrazzjoni mal-
Liġi Komunitarja.

Il-Kummissjoni bdiet tinvestiga r-reġistrazzjoni tat-taxxa Ungeriża fir-rigward ta’ diversi 
aspetti. Il-punti ewlenin li jqajmu dubju ta’ kompatibilità huma dawk li jikkonċernaw il-ksur 
tal-Artikolu 90 għar-raġuni li t-taxxa Ungeriża tidher li hi kemm taxxa interna li tiddiskrimina 
bejn karozzi impurtati, li jidhru li qed jintużaw fit-toroq Ungeriżi, kif ukoll bħala taxxa 
domestika.

Huwa importanti li jiġi kkunsidrat li skont il-ġurisprudenza mfassla, in-nuqqas ta’ produzzjoni 
domestika tal-karozzi, ma twaqqafx lil Stat Membru milli japplika l-Artikolu 90 minħabba li 
t-terminu “prodott domestiku simili” jista’ jikkonsisti wkoll fi prodott li sar domestiku hekk 
kif ġie impurtat u tpoġġa fis-suq domestiku (Commission v Denmark, C-47/88).

Kif ukoll, skont il-ġurisprudenza mfassla tal-Qorti, Stat Membru, meta jkun qiegħed japplika 
taxxa tar-reġistrazzjoni fuq vetturi bil-mutur, irid jikkunsidra l-valur reali tal-vettura meta 
jkun qiegħed jirreġistraha biex b’hekk din tkun konformi mal-Artikolu 90. Il-Qorti, għalhekk, 
sabet li “din hi inkompatibbli mal-Artikolu 95 tat-Trattat KEE (issa 90) għal Stat Membru 
biex jagħmel taxxa fuq karozzi użati li ġejjin minn Stati Membri oħra li, jekk tiġi kkalkolata 
mingħajr ma wieħed jikkunsidra d-deprezzament, taqbeż it-taxxa residwali inkorporata fil-
valur ta’ vetturi bil-mutur simili u użati li diġà huma reġistrati fit-territorju nazzjonali”
(Nunes Tadeu, C-345/93, para. 20; Commission v Denmark, C-47/88, para. 22 and 
Commission v. Hellenic Republic, C-375/95).

Infatti, it-taxxa tar-reġistrazzjoni applikata fuq karozza ġdida tirrappreżenta persentaġġ tal-
valur tagħha li, biż-żmien jonqos b’mod proporzjonali mat-tnaqqis fil-valur tal-karozza.
B’konsegwenza ta’ dan, karozzi użati fil-valur tagħhom jinkorporaw diġà l-ammont tat-taxxa 
tar-reġistrazzjoni li jonqos minħabba x-xedd u l-kedd tal-vettura. Jekk it-tnaqqis fil-valur ta’ 
vettura użata ma jiġix ikkunsidrat, it-taxxa imposta fuq karozza barranija użata – li se tintuża 
fl-Ungerija – dejjem se taqbeż il-valur residwali tat-taxxa inkorporata f’karozza użata li 
għandha l-istess tip ta’ mudell, il-qawwa tal-magna, l-użu tal-fjuwil u l-istandard ta’ 
emissjoni, li diġà tinsab fis-suq Ungeriż u li kienet reġistrata ġdida fl-Ungerija.

Għalhekk, meta jkun hemm karozza użata li ġejja minn Stat Membru ieħor u li għandha tiġi 
reġistrata, il-fatt li t-tnaqqis fil-valur tagħha ma jiġix ikkunsidrat u li t-taxxa tar-reġistrazzjoni 
ma titnaqqasx b’mod proporzjonali, iwassal għall-konklużjoni li r-reġistrazzjoni tat-taxxa 
                                               
1 Ara d-Direttiva 83/182/KEE (ĠU L 105, 23.4.1983) dwar eżenzjonijiet mit-taxxa ġewwa l-Komunità għal 

ċerti mezzi ta’ trasport temporanjament importati fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor u d-Direttiva 
83/183/KEE (ĠU L 105, 23.4.1983, p. 64-65) dwar eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għal importazzjonijiet 
permanenti minn xi Stat Membru tal-propjetà personali ta’ individwi.
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applikata jammonta għal tassazzjoni interna li tista’ tagħżel bejn prodotti barranin u oħrajn 
simili domestiċi. Il-Kummissjoni temmen li l-leġiżlazzjoni Ungeriża, meta tapplika taxxa tar-
reġistrazzjoni għal karozzi ġodda li tkun daqs dak l-ammont applikat għall-karozzi użati tkun 
qiegħda tikser l-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE.

2.3. Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ddeċidiet li tibgħat Ittra ta’ Intimazzjoni lill-Ungerija. L-adozzjoni ta’ din l-
azzjoni ġiet ippubblikata permezz ta’ stqarrija għall-istampa IP/05/1279 li ġiet ippubblikata fl-
14 ta’ Ottubru 2005, mehmuża mat-tweġiba ta’ din il-petizzjoni. Minkejja dan, wieħed 
għandu jiftakar li kull miżura rilevanti tal-Kummissjoni ma’ tagħtix garanzija ta’ protezzjoni 
legali għall-individwi. Huwa għalhekk fl-interess tal-petizzjonant biex jippreżenta proċedura 
ta’ appell quddiem l-awtoritajiet nazzjonali biex jiġi żgurat li d-drittijiet tiegħu huma mħarsa.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-kwistjoni tal-permess tar-residenza kienet indirizzata fir-risposta preċedenti tal-
Kummissjoni bid-data tat-3 ta’ Frar 2006 li ntbagħtet lill-Parlament. Għalhekk, din ir-risposta 
ta’ wara tikkonċerna biss it-taxxa tar-reġistrazzjoni Ungeriża.

Liġi tal-KE

Ir-reġistrazzjoni tat-taxxi tal-karozzi mhix armonizzata fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Dan 
ifisser li l-Istati Membri jistgħu jimponu dawn it-taxxi u jiddeċiedu b’mod unilaterali fuq il-
livelli u l-metodi tagħhom ta’ kalkulazzjoni. Skont il-każ, l-Istati Membri jistgħu mbagħad 
iżommu taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozza u jagħmlu l-livell skont kif jaħsbu li hu xieraq 
(fid-Danimarka, pereżempju, taxxa simili tammonta għal 180% tal-valur tal-vettura).

Minkejja dan, dawn it-taxxi jridu jkunu konformi mat-Trattat li jistabbilixxi l-KE u b’mod 
partikolari mal-Artikolu 90 tat-Trattat KE.

Għalhekk, l-Ungerija hija libera biex tiġbor it-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq karozzi reġistrati 
għall-ewwel darba fit-teritorju tagħha anki jekk it-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq dawk il-karozzi 
tħallset qabel fi Stat Membru ieħor, sakemm din it-taxxa hija kompatibbli mal-Artikolu 90 tat-
Trattat KE.

Sfond għall-impożizzjoni ta’ taxxa ta’ reġistrazzjoni fl-Ungerija

B’Att CX tal-2003 (“l-Att”), l-Ungerija introduċiet taxxa ta’ reġistrazzjoni.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-Att kiser l-Artikolu 90 tat-Trattat u fetħet proċedura ta’ ksur 
(2005/4256) kontra l-Ungerija. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni indirizzat ittra ta’ 
intimazzjoni lill-Ungerija fit-18 ta’ Ottubru 2005.

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2006, l-Ungerija mmodifikat il-leġiżlazzjoni tat-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni. Il-modifikazzjoni introduċiet tabella fissa ta’ deprezzament ibbażata fuq iż-
żmien tal-karozza.
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Fl-4 ta’ Lulju 2006, il-Kummissjoni bagħtet ittra oħra ta’ intimazzjoni lill-Ungerija fejn 
qiegħda tikkuntesta l-kompatibilità tat-tabella fissa tad-deprezzament mal-Artikolu 90 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-KE. Il-Kummissjoni sostniet li d-deprezzament fiss kien qiegħed jieħu 
ħafna żmien biex jitqies, f’ħafna każijiet, minħabba t-tnaqqis fil-valur ta’ karozzi użati fiż-
żmien tar-reġistrazzjoni, kif mitlub mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Fil-5 ta’ Ottubru 2006, fil-kuntest taż-żewġ referenzi għal deċiżjonijiet preliminari, il-Qorti tat 
sentenza dwar ir-reġistrazzjoni tat-taxxa Ungeriża f’każijiet li ġew quddiem il-Qorti kontra l-
leġiżlazzjoni skont kif kienet fl-emendi ta’ qabel l-2006.

Bħala konsegwenza tas-sentenza Nádasdi, il-Parlament Ungeriż għadda l-Att CXXX tal-2007 
fuq ir-rimborż tat-taxxa ta’ reġistrazzjoni.

Żviluppi reċenti fil-leġiżlazzjoni Ungeriża u s-sitwazzjoni attwali

Modifikazzjonijiet mill-5 ta’ Frar 2007

L-Ungerija mmodifikat il-leġiżlazzjoni dwar it-taxxa ta’ reġistrazzjoni billi għaddiet l-Att 
CXXXI tal-2006 li daħal fis-seħħ fil-5 ta’ Frar 2007.

Il-verżjoni tat-tabella ta’ deprazzament ippubblikata bid-data ta’ dan l-avviż hija dik stabbilita 
minn din il-modifikazzjoni.

Sentenza tal-Qorti (Commission v Hellenic Republic, 20 ta’ Settembru 2007)

Sentenza tal-Qorti (Commission v Hellenic Republic, 20 ta’ Settembru 2007), tat sentenza 
fuq it-taxxa ta’ reġistrazzjoni Griega.

Fost il-kriterji oġġettivi li fuqhom tista’ tiġi bbażata skala fissa ta’ deprezzament, il-Qorti 
rreferiet għaż-żmien tal-vettura, kif ukoll għal kemm għandha mili, il-kundizzjoni ġenerali 
tagħha, il-metodu ta’ propulsjoni, l-għamla u l-mudell tagħha.

Proċedura ta’ appell mill-1 ta’ April 2008

B’effett mill-1 ta’ April 2008, il-Ministeru għall-Ekonomija u t-Trasport u l-Ministeru tal-
Finanzi b’mod konġunt ippubblikaw d-digriet 13/2008 dwar il-ħlas ta’ stimi individwali tat-
taxxa ta’ reġistrazzjoni u regoli proċedurali oħra (“id-Digriet”). Il-proċedura tal-appell kienet 
inkorporata fl-Att f’sezzjoni ġdida li jisimha stimi tat-taxxa skont regoli speċifiċi.

Skont id-Digriet, is-sid tal-karozza jista’, wara li jiddepożita somma ta’ 45,000 HUF (ca. 180 
EUR), jikkontesta l-istima tat-taxxa individwali tal-awtoritajiet tad-dwana u jitlob analiżi 
profonda mill-esperti dwar il-valur tal-karozza importata u użata bbażata fuq kriterji (kemm 
għandha mili, il-kundizzjoni teknika u ġenerali tal-vettura, paragun bejn il-valur tal-karozza 
impurtata u użata ma’ dik ta’ vettura b’referenza simili) li ma jissemmewx fl-Att.
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L-Ungerija waqqfet awtorità waħda biss b’kompetenza esklussiva biex tieħu ħsieb il-
pretensjonijiet tal-istimi tat-taxxa individwali f’Békéscsaba, belt remota li tinsab viċin il-
fruntiera Rumena, 200 km minn Budapest.

F’ittra tat-22 ta’ April 2008, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-Ungerija dwar dawn iż-
żewġ aspetti (il-kriterji ta’ deprezzament u tal-appell).

Konklużjonijiet

Wara l-analiżi tar-risposta tat-3 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-ksur attwali 
tal-proċedura ma jistax jingħalaq.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Fil-proċedura ta’ ksur pendenti f’dan il-każ, il-Kummissjoni tikkritika r-rati ta’ deprezzament, 
applikati mil-leġiżlazzjoni Ungeriża biex jiġi stabbilit l-ammont tat-taxxa ta’ reġistrazzjoni 
tal-karozzi użati, għar-raġuni li għadhom jiġu bbażati fuq kriterju wieħed (iż-żmien tal-
vettura), sistema kkundannata b’mod ċar mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-74/06.

Barra minn dan, il-Kummissjoni jidhrilha li ċerti karatteristiċi (l-aċċessibilità fiżika ta’ 
awtorità waħda għall-pajjiż kollu, aktar dewmien tal-proċedura) tal-proċedura tal-istima tat-
taxxa individwali, b’effett minn Frar 2008, jagħmlu l-eżerċitar tad-drittijiet diffiċli żżejjed 
għall-applikanti f’din il-proċedura. Għalhekk din il-proċedura tidher li hija f’konflitt mal-
każistika tal-Qorti dwar il-prinċipji ta’ trasparenza u effikaċja.

L-Ungerija madankollu tkompli tiċħad kull ksur tal-liġi tal-Komunità. Hija ssostni li s-
sentenza tal-Qorti fil-Każ C-74/06 mhijiex rilevanti f’dan il-każ minħabba li tirreferi għal 
sitwazzjoni Griega fejn it-taxxa kienet ibbażata fuq il-valur tal-karozza, waqt li fl-Ungerija 
hija bbażata biss fuq karatteristiċi tekniċi u ambjentali. Skont id-dikjarazzjonijiet tal-Ungerija, 
is-sistema Ungeriża twassal għal approssimazzjoni raġonevoli tal-valur tal-karozzi użati, billi 
r-rati ta’ deprezzament huma fil-fatt ibbażati fuq diversi kriterji (inkluż l-għadd ta’ mili), 
jiġifieri tali kriterji jiġu kkunsidrati biex tiġi kkalkolata rata unika li tuża valuri medji.

L-Ungerija ssostni wkoll li ma jista’ jiġi stabbilit l-ebda ksur tal-prinċipji ta’ trasparenza u 
effikaċja billi l-leġiżlazzjoni Ungeriża tistabbilixxi kriterji preċiżi għall-kalkolu tad-
deprezzament fil-proċedura ta’ evalwazzjoni individwali, l-awtoritajiet iridu jimmotivaw id-
deċiżjoni tagħhom, u nħatret awtorità waħda minħabba l-ħtieġa ta’ prattika amministrattiva 
konsistenti u d-disponibilità tal-forza tax-xogħol fir-reġjun.

Il-Kummissjoni bħalissa qed teżamina l-argumenti tal-Ungerija. Jekk, wara din l-
evalwazzjoni, hija tibqa’ tikkunsidra li kien hemm ksur tal-liġi tal-Komunità, hija titlob lil dan 
l-Istat Membru biex jimmodifika l-leġiżlazzjoni tiegħu permezz ta’ Opinjoni Motivata.

6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.
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Fl-1 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni indirizzat Ittra ta’ Intimazzjoni oħra lill-Ungerija fil-
kuntest tal-proċedura ta’ ksur li għadha pendenti dwar it-tassazzjoni fuq il-karozzi fl-Ungerija.
F’din l-Ittra ta’ Intimazzjoni l-Kummissjoni sostniet li r-rati ta’ deprezzament li jintużaw biex 
tiġi ddeterminata t-taxxa fuq il-karozzi użati għadhom ibbażati fuq kriterju wieħed biss (iż-
żmien tal-vettura) – sistema kkundannata mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-74/06.  

Il-Kummissjoni kkunsidrat ukoll il-fatt li ċerti karatteristiċi (l-aċċessibilità fiżika ta’ awtorità 
waħda għall-pajjiż kollu, aktar dewmien tal-proċedura) tal-proċedura tal-istima tat-taxxa 
individwali, introdotta sa minn Frar 2008 bil-għan li jkun jista’ jsir l-eżaminar tekniku 
individwali tal-karozza, jagħmlu l-eżerċitar tad-drittijiet diffiċli wisq għall-applikanti f’din il-
proċedura. Għalhekk din il-proċedura tidher li hija f’konflitt mal-każistika tal-Qorti dwar il-
prinċipji ta’ trasparenza u effikaċja.

Fir-risposta tagħha tat-2 ta’ Frar 2009, l-Ungerija tkompli tiċħad kull ksur tal-liġi tal-
Komunità. Hija ssostni li s-sentenza tal-Qorti fil-Każ C-74/06 mhijiex rilevanti f’dan il-każ 
minħabba li tirreferi għal sitwazzjoni Griega fejn it-taxxa kienet ibbażata fuq il-valur tal-
karozza, waqt li fl-Ungerija hija bbażata biss fuq karatteristiċi tekniċi u ambjentali. Skont id-
dikjarazzjonijiet tal-Ungerija, is-sistema Ungeriża twassal għal approssimazzjoni raġonevoli 
tal-valur tal-karozzi użati, billi r-rati ta’ deprezzament huma fil-fatt ibbażati fuq diversi kriterji 
(inkluż l-għadd ta’ mili), jiġifieri tali kriterji jiġu kkunsidrati biex tiġi kkalkolata rata unika li 
tuża valuri medji.

L-Ungerija ssostni wkoll li ma jista’ jiġi stabbilit ebda ksur tal-prinċipji ta’ trasparenza u 
effikaċja billi l-leġiżlazzjoni Ungeriża tiddefinixxi kriterji preċiżi għall-kalkolu tad-
deprezzament fil-proċedura ta’ evalwazzjoni individwali, l-awtoritajiet għandhom 
jimmotivaw id-deċiżjoni tagħhom, u nħatret awtorità waħda minħabba l-ħtieġa ta’ prattika 
amministrattiva konsistenti u d-disponibilità tal-forza tax-xogħol fir-reġjun.

Wara li analizzat ir-risposta tal-Ungerija, il-Kummissjoni żżomm il-pożizzjoni tagħha li l-
aspetti msemmija tas-sistema Ungeriża tat-tassazzjoni fuq il-karozzi għadhom inkompatibbli 
mal-liġi Komunitarja. Għal din ir-raġuni l-proċedura ta’ ksur pendenti għandha titkompla 
permezz ta’ Opinjoni Motivata li biha l-Istat Membru jissejjaħ biex jimmodifika l-
leġiżlazzjoni tiegħu.

Għal dak li għandu x’jaqsam mad-dewmien biex tinħareġ karta ta’ residenza, il-liġi 
Komunitarja applikabbli1 fiż-żmien meta tressqet il-petizzjoni kienet tipprevedi li deċiżjoni li 
tagħti jew tirrifjuta l-ewwel permess tar-residenza għandha tittieħed malajr kemm jista’ jkun u 
f’kull ċirkostanza mhux iżjed tard minn sitt xhur mid-data tal-applikazzjoni għall-permess.

Għaldaqstant id-dewmien ta’ 7 ġimgħat ma jmurx kontra l-liġi Komunitarja.

F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li abbażi tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u 

                                               
1 Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 64/221/KE tal-25 ta’ Frar 1964 dwar il-koordinazzjoni ta’ miżuri speċjali 

li għandhom x’jaqsmu mal-moviment u r-residenza ta’ persuni ta’ ċittadinanza barranija, li jkunu 
ġustifikabbli għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika, ĠU 850 tal-4.4.1964, p. 
64.
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tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri1, li fost 
oħrajn se tissostitwixxi d-Direttiva 64/221/KE msemmija hawn fuq, iċ-ċittadini tal-UE minn 
issa ’l quddiem m’għandhomx għalfejn jakkwistaw karta ta’ residenza fl-Istat Membru fejn 
jirrisjedu: reġistrazzjoni sempliċi mal-awtoritajiet kompetenti tkun biżżejjed, u anke din, 
tintalab biss jekk jitlobha l-Istat Membru ospitanti. Iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni għandu 
jinħareġ immedjatament, meta wieħed juri karta tal-identità valida jew passaport u evidenza 
ta’ konformità mal-kundizzjonijiet tar-residenza. L-Istati Membri kellhom jittrasponu din id-
Direttiva fil-liġi nazzjonali sat-30 ta’ April 2006. Dawn il-passi li ttieħdu biex jitnaqqas il-piż 
tal-burokrazija huma konformi ma’ azzjonijiet li diġà ħadu ċerti Stati Membri biex ineħħu l-
bżonn tal-permess ta’ residenza.

7. Risposta tal-Kummissjoni għal 106/2005 & 156/2005, li waslet fil-11 ta' Frar 2011.

Fit-3 ta’ Novembru 2009 l-Kummissjoni adottat opinjoni motivata kontra l-Ungerija li fiha 
sostniet li s-sistema ta’ tassazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-karozzi ma kenitx konformi mal-
Artikolu 110 tat-TFUE hekk kif interpretrat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Sadanittant, l-awtoritajiet Ungerizi impenjaw ruhhom li jieħdu l-passi neċessarji sabiex 
jimmodifikaw il-leġiżlazzjoni relevanti u dan b’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2011.

Hekk kif il-leġiżlazzjoni tiġi adattata fis-sens tal-opinjoni motivata, il-każ ta’ ksur ikun jista’ 
jingħalaq.

F’dak li jirrigwarda d-drittijiet ta’ residenza fl-Ungerija, skont l-Artikolu 16 u 19 tad-Direttiva 
2004/38/KE, kull ċittadin tal-UE li jissodisfa r-rekwiżiti stipulati minn dawn iż-żewġ Artikoli 
jista’ japplika għad-dritt ta’ residenza permanenti fil-pajjiż ospitanti. Skont każistika reċenti 
("LASSAL IS C-162/09) tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-perjodi kollha preċedenti ta’ 
residenza legali - jiġifieri ukoll dawk ta’ qabel l-adeżjoni tal-Ungerija mal-UE - fl-istess pajjiż 
ospitanti jeħtieġ li jiġu kkunsidrati fil-kalkolu tal-5 snin ta’ residenza kontinwa.

8. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet 106/2005 u 156/2005, li waslet fit-30 
ta'  Settembru 2011

Fit-3 ta' Novembru 2009 l-Kummissjoni addottat opinjoni motivata kontra l-Ungerija li 
tikkonċerna nuqqas ta' konformità fis-sistema tat-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-vetturi mal-
Artikolu 110 tat-TFUE kif interpretat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Bħalissa, qed jiġi diskuss abbozz ta' liġi fil-Parlament Ungeriż bil-għan li jindirizza l-
kwistjonijiet imqajma mill-Kummissjoni fl-opinjoni motivata tagħha.

Il-Kummissjoni qed tistenna r-riżultat tad-diskussjonijiet parlamentari u se tiddeċiedi dwar il-
passi possibbli li jmiss. F’dak li jirrigwarda d-drittijiet ta’ residenza fl-Ungerija, l-Artikoli 16 
u 19 tad-Direttiva 2004/38/KE jipprevedu li ċittadini tal-UE, li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati f'dawn iż-żewġ artikoli, jistgħu japplikaw għal dritt ta' residenza permanenti fil-pajjiż 
                                               
1   ĠU L 158 tat-30.4.2004, p. 77.
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ospitanti. Skont ġurisprudenza riċenti ("Lassal", C-162/09 u Dias, C-325/09) tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE, perjodi kontinwi ta' ħames snin residenza legali kompletati qabel id-data ta' 
traspożizzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE bi qbil ma' strumenti tad-dritt tal-UE li ġew qabel 
iridu jiġu kkunsidrati għall-iskop tal-ksib tad-dritt ta' residenza permanenti.

9. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni għal 106/2005 u 156/2005 (REV. VI), li 
waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Fit-3 ta’ Novembru 2009, il-Kummissjoni adottat opinjoni motivata kontra l-Ungerija peress 
li s-sistema Ungeriża ta’ tassazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-karozzi ma kenitx konformi mal-
Artikolu 110 tat-TFUE hekk kif interpretrat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Fir-risposta preċedenti tagħha, il-Kummissjoni rrappurtat li l-Parlament Ungeriż kien qed 
jiddiskuti dwar abbozz ta' liġi biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ikkuntestati mill-
Kummissjoni fl-opinjoni motivata tagħha.

Fis-26 ta' Lulju 2011, l-awtoritajiet Ungeriżi informaw lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni tal-
Liġi XCVI tal-2011 li temenda l-Liġi CX tal-2003 dwar it-Taxxa fuq ir-Reġistrazzjoni. Il-liġi 
l-ġdida ġiet ippubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali fl-14 ta' Lulju 2011 (Nru 81 tal-2011) u daħlet 
fis-seħħ fit-22 ta' Lulju 2011.

Il-liġi l-ġdida temenda r-rati ta' deprezzament użati għall-kalkolu tal-valur taxxabbli ta' vetturi 
bil-mutur użati billi tintroduċi rati ta' deprezzament aċċellerat. Fil-fehma tal-Kummissjoni, ir-
rati ġodda ta' deprezzament aċċellerat jiżguraw approssimazzjoni raġonevoli tal-valur reali 
tal-vetturi użati, bi qbil mal-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Konklużjoni

Peress li l-Ungerija ġabet il-leġiżlazzjoni tagħha dwar it-taxxi fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi 
konformi mal-liġi tal-UE, fis-27 ta' Ottubru 2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-
proċedura ta' ksur mibdija kontra dan l-Istat Membru.


