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Suġġett: Petizzjoni 0645/2011, imressqa minn Miroslaw Cimoszko, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar is-sekwestrar min-naħa tal-awtoritajiet Daniżi tal-vettura bil-mutur 
tiegħu li hi rreġistrata fil-Polonja u l-ostakoli konsegwenti għall-moviment liberu 
tal-ħaddiema

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li attwalment jirresiedi fid-Danimarka iżda li l-post ta’ residenza prinċipali 
tiegħu huwa fil-Polonja, qed jilmenta dwar l-akkużi kriminali żbaljati tal-awtoritajiet Daniżi u 
l-konfiska tagħhom tal-karozza tiegħu li hija rreġistrata fil-Polonja, li huwa juża għall-vjaġġi 
frekwenti tiegħu fuq xogħol fil-Polonja, u li martu użat għal żmien qasir wara li biegħet il-
karozza tagħha. Il-petizzjonant jipprotesta wkoll kontra l-fatt li l-awtoritajiet tat-taxxa qed 
jimponu multa u dritt tar-reġistrazzjoni eżorbitanti, u huwa tal-fehma li aġixxa skont id-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-UE dwar ir-reġistrazzjoni u t-tassazzjoni tal-vetturi bil-mutur. 
F’dan ir-rigward, il-petizzjonant jirreferi għas-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 (talbiet għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunal de police de Neufchâteau), 
li kienet tirrigwarda l-użu ta’ vetturi bil-muturi rreġistrati fi Stat Membru ieħor, u għas-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-156/04, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet 
Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika, li tistabbilixxi : “Il-Kummissjoni tikkunsidra li dawn is-
sanzjonijiet (i.e. il-konfiska), flimkien mal-prassi tal-awtoritajiet amministrattivi Elleniċi fir-
rigward tal-iffissar tal-post tar-residenza normali u n-nuqqas tat-teħid inkunsiderazzjoni tal-
bona fede eventwali tal-parti kkonċernata, huma sproporzjonati”. Għahekk, il-petizzjonant 
jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni intalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizzjonant ressaq ilment simili lill-Kummissjoni dwar it-taxxa Daniża tar-reġistrazzjoni 
tal-karozzi . Il-Kummissjoni għalqet dak l-ilment f'Ottubru 2011.

It-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi tal-kumpaniji mhijiex armonizzata fil-livell tal-UE. 
Fin-nuqqas ta' dawn il-miżuri, l-Istati Membri jistgħu jimponu taxxi tar-reġistrazzjoni tal-
karozzi u jiddeċiedu b’mod unilaterali dwar il-livelli u l-metodi ta’ kalkolu tagħhom. 
Madankollu, meta jeżerċitaw din il-kompetenza, l-Istati Membri jeħtiġilhom jirrispettaw il-
prinċipji bażiċi stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. F'dan ir-
rigward, il-każistika tal-Qorti Ewropew tal-Ġustizzja ddefinixxiet – u llimitat – il-kompetenzi 
tal-Istati Membri fir-rigward tar-reġistrazzjoni u t-tassazzjoni tal-karozzi tal-kumpaniji 
mdaħħla fi Stat Membru minn ieħor. Il-petizzjonant, li jgħix fid-Danimarka u juża karozza 
tal-kumpanija rreġistrata l-Polonja hemmhekk, jikkunsidra li l-eżenzjoni mir-reġistrazzjoni u 
għalhekk mit-taxxi tar-reġistrazzjoni stabbiliti, skont il-każistika tal-UE, partikolarment il-
kawżi C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux u C-152/04, Jean-Pascal Durré, għandhom 
japplikaw għaċ-ċirkostanzi fil-każ tiegħu.

Fil-kawża C-464/02, il-Kummissjoni v id-Danimarka, il-Qorti qalet li persuna, li hija 
impjegata fi Stat Membru iżda li tgħix fi Stat Membru ieħor, tista' tuża karozza rreġistrata 
f'isem min iħaddem kemm għal finijiet privati kif ukoll għal dawk professjonali fi ħdan il-
pajjiż ta' residenza, sakemm il-karozza tintuża primarjament barra l-pajjiż ta' residenza. 

Apparti dan, fil-kawża C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux u l-kawża C-152/04, Jean-
Pascal Durré, il-Qorti qalet li jkun kontra d-dritt ta' stabbiliment jekk il-leġiżlazzjoni 
domestika ta' Stat Membru tesiġi li ħaddiem li jaħdem għal rasu u jgħix f'dak l-Istat Membru 
jeħtieġlu jirreġistra hemm il-karozza tal-kumpanija li tagħtu l-kumpanija li għaliha jaħdem, u 
li hija stabbilita fi Stat Membru ieħor.  Madankollu, din l-interpretazzjoni tapplika biss jekk il-
karozza mhijiex maħsuba biex tintuża essenzjalment fl-ewwel Stat Membru fuq bażi 
permanenti u li mhijiex, fil-fatt, qed tintuża b'dan il-mod. Il-Qorti qalet ukoll li huma l-qrati 
nazzjonali li jiddeċiedu jekk il-ħaddiema kkonċernati użawx b’dan il-mod il-karozzi li 
qiegħdin disponibbli għalihom.  

Il-leġiżlazzjoni Daniża dwar reġistrazzjoni fid-Danimarka ta' karozzi tal-kumpaniji rreġistrati 
barra l-pajjiż ġiet emendata f’dan is-sens, u għalhekk teżenta dawn il-karozzi mir-
reġistrazzjoni.

Il-każistika tal-UE u partikolarment il-kawża C-156/04, il-Kummissjoni v ir-Repubblika 
Ellenika, illimitat il-kompetenzi tal-Istati Membri biex jissekwestraw karozzi b'mod 
temporanju f’ċirkostanzi fejn min jużahom kiser il-liġi nazzjonali dwar ir-reġistrazzjoni tal-
karozzi. Minn din il-kawża jirriżulta li miżura bħal din tista' tkun sproporzjonata fil-
konfronti tal-objettiv fil-mira, li huwa l-ġbir ta' multi u tariffi.  Dan l-objettiv jista', fil-fehma 
tal-Qorti, jinkiseb b'mezzi iktar konsistenti mal-liġi tal-UE, pereżempju bl-għoti ta' garanzija. 

Fiż-żmien tas-sekwestru tal-karozza tal-petizzjonant, id-Danimarka kienet fil-proċess li tibdel 
id-dispożizzjonijiet interni tagħha dwar is-sekwestru temporanju ta' karozzi rreġistrati barra 
mill-pajjiż sabiex iġġibhom f'konformità mal-liġi tal-UE. Minn dak iż-żmien, il-Kummissjoni 
rċeviet kopja tad-dispożizzjonijiet interni Daniżi ġodda dwar il-kwistjoni.
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Konklużjoni 

Fir-rigward tar-responsabbilità tal-petizzjonant li jħallas it-taxxa ta' reġistrazzjoni Daniża fuq 
il-karozza tal-kumpanija tiegħu, huma l-qrati nazzjonali li jivvalutaw u jikkunsidraw il-fatti 
relevanti kollha li jikkaratterizzaw il-każ tiegħu fid-dawl tal-kriterji imposti mill-każistika tal-
UE, u għalhekk jiddeċiedu jekk il-karozza tal-kumpanijja tistax tiġi eżentata mir-
reġistrazzjoni fid-Danimarka u b'hekk mit-taxxa tar-reġistrazzjoni, abbażi li l-karozza mhijiex 
maħsuba biex tintuża essenzjalment fid-Danimarka fuq bażi permanenti u li mhijiex, fil-fatt, 
użata b'dan il-mod.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-każ tal-petizzjonant ma turi l-ebda leġiżlazzjoni domestika 
jew prattika amministrattiva ġenerali fuq-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi fuq karozzi tal-
kumpaniji mdaħħla d-Danimarka minn Stat Membri ieħor li mhumiex konformi mal-liġi tal-
UE.

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni Daniża u d-dispożizzjonijiet interni dwar is-sekwestri, il-
Kummissjoni tikkunsidra li dawn id-dispożizzjonijiet issa huma kompatibbli mal-liġi tal-UE.  
Għalhekk il-Kummissjoni mhija se tieħu l-ebda azzjoni oħra f'dan il-qasam speċifiku.


