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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0958/2007, του Graham Unsworth, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα τέλη ταξινόμησης που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Μάλτα 

Αναφορά 1028/2007, του Nicholas Zelle, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
τέλη ταξινόμησης των μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται στη 
Μάλτα

Αναφορά 0206/2009, του Robert Cassar, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
τις νέες διατάξεις της Μάλτας σχετικά με τέλος ταξινόμησης για τα 
εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

1. Περίληψη της αναφοράς 0958/2007

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα τέλη ταξινόμησης που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Μάλτα. Αναφέρεται στο εξωφρενικό ποσό το οποίο του 
ζήτησαν οι μαλτεζικές αρχές για την εισαγωγή ενός οχήματος Saab 9000 CSE ηλικίας 11 
ετών, με αποτέλεσμα να το αφήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα τέλη 
ταξινόμησης που επιβάλλουν οι μαλτέζικες αρχές σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
αντιβαίνουν στις αρχές της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και, για τον 
λόγο αυτόν, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Περίληψη της αναφοράς 1028/2007

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο τέλος ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα που 
εισάγονται στη Μάλτα, δηλώνοντας ότι οι μαλτέζικες αρχές επιθυμούν να χρεώσουν ένα 
υπερβολικό ποσό για ένα εισαγόμενο Honda Accord 24 ετών. Υποστηρίζει ότι το τέλος 
ταξινόμησης που επιβάλλουν οι μαλτέζικες αρχές στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα συνιστά παραβίαση των αρχών της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
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εμπορευμάτων και, ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση. 

Περίληψη της αναφοράς 0206/2009

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τις νέες διατάξεις της Μάλτας σχετικά με τέλος ταξινόμησης για 
τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, και επισημαίνει τον άδικο χαρακτήρα του. Καθώς 
ο αναφέρων πιστεύει ότι τα σχετικά τέλη ταξινόμησης αντιβαίνουν στις αρχές της ΕΕ σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0958/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2008· η αναφορά 
1028/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 07 Μαρτίου 2008· η αναφορά 0206/2009 
χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 03 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής στην αναφορά 958/2007, η οποία ελήφθη στις 5 Μαΐου 
2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα τέλη ταξινόμησης, και συγκεκριμένα για το ελάχιστο 
τέλος ταξινόμησης, που επιβάλλεται όταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισάγονται στη Μάλτα. 
Κάνει λόγο για το εξωφρενικό ποσό που απαίτησαν οι μαλτέζικες αρχές για την ταξινόμηση 
του ηλικίας 11 ετών Saab 9000 CSE αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να το αφήσει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο όταν μετακόμισε στη Μάλτα το 2004. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το ύψος 
των τελών ταξινόμησης που επιβάλλουν οι μαλτέζικες αρχές σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
που εισάγονται στη Μάλτα αντιβαίνει στις αρχές της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων.

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί της νομοθεσίας

Πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα των τελών ταξινόμησης των οχημάτων. Παρότι η Επιτροπή προσπαθεί με 
συνέπεια να εξαλείψει τα εναπομένοντα φορολογικά εμπόδια που προκαλούν στρεβλώσεις 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων στην εσωτερική αγορά, μέχρι 
στιγμής οι προτάσεις της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα δεν έχουν εγκριθεί λόγω 
ανεπαρκούς στήριξης από τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν τέτοιους φόρους και να ορίζουν μονομερώς το ύψος και τις μεθόδους 
υπολογισμού τους. Επιπλέον, η κοινοτική νομοθεσία δεν απαιτεί η φορολογητέα αξία του 
προς ταξινόμηση οχήματος να βασίζεται στην τιμή αγοράς που καταβλήθηκε σε άλλο κράτος 
μέλος. 

Τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να τηρούν το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, που απαγορεύει την 
άμεση ή έμμεση εσωτερική διακριτική φορολόγηση των προϊόντων άλλων κρατών µελών η 
οποία υπερβαίνει εκείνη που επιβαρύνει άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα.
Σε διάφορες αποφάσεις του, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιβολή, από πλευράς ενός 
κράτους μέλους, φόρου σε μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος 
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αντίκειται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 90 της Συνθήκης όταν το ποσό του φόρου 
υπερβαίνει το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των 
ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στα μητρώα 
του οικείου κράτους. Επομένως, το κρίσιμο σημείο δεν είναι η σχέση μεταξύ του ποσού του 
φόρου που καλείται να καταβάλει ο υπόχρεος και της τιμής αγοράς σε άλλο κράτος μέλος –η 
οποία είναι αδιάφορη, καθώς δεν επηρεάζει την αξία του αυτοκινήτου στο κράτος 
ταξινόμησης– αλλά το ποσοστό της αξίας ενός ομοειδούς οχήματος στην εγχώρια αγορά που 
αντιστοιχεί στον υπολειμματικό φόρο.

Στην περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γεγονός ότι η μαλτέζικη 
νομοθεσία για τη φορολογία των αυτοκινήτων παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία, και έχει 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει. Σύμφωνα με το πρώτο παράρτημα του μαλτέζικου νόμου 
για τη φορολογία των μηχανοκίνητων οχημάτων1, ένα ελάχιστο ποσό πρέπει να καταβάλλεται 
για τις περισσότερες κατηγορίες μεταχειρισμένων οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ελάχιστος 
φόρος επιβάλλεται μόνο σε μεταχειρισμένα οχήματα, ενώ δεν υπάρχει κατώτατο όριο για τα 
νέα οχήματα. Ακόμη και αν το ποσό του φόρου που θα καθοριστεί κατά τον τεχνικό έλεγχο 
είναι μικρότερο, χρεώνεται το υψηλότερο ποσό. Αυτή η κατάσταση, η οποία συνεπάγεται ότι 
το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται υπερβαίνει το ποσό του υπολειμματικού φόρου που 
παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών μεταχειρισμένων οχημάτων που είναι ήδη 
εγγεγραμμένα στα μητρώα της Μάλτας, αντίκειται στο άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα για το ζήτημα αυτό στις 23 
Μαρτίου 2007 και, δεδομένου ότι η απάντηση των μαλτέζικων αρχών κρίθηκε μη 
ικανοποιητική, εστάλη στη Μάλτα αιτιολογημένη γνώμη στις 4 Απριλίου 2008 (δελτίο Τύπου 
της Επιτροπής IP/08/511). 

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναμένει τώρα την απάντηση της Μάλτας στην αιτιολογημένη γνώμη για να 
διαπιστώσει εάν το κράτος μέλος πρόκειται να τροποποιήσει τη νομοθεσία του ή εάν θα 
καταστεί αναγκαία η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

4. Απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 1028/2007, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 
2008.

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται για τα μεταχειρισμένα 
οχήματα που εισάγονται στη Μάλτα, επισημαίνοντας ότι οι μαλτέζικες αρχές τού χρεώνουν 
ένα εξωφρενικό ποσό για την εισαγωγή ενός Honda Accord 24 ετών. Υποστηρίζει ότι το 
τέλος ταξινόμησης που επιβάλλουν οι μαλτέζικες αρχές στα μεταχειρισμένα εισαγόμενα 
οχήματα συνιστά παραβίαση των αρχών της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων. 

Πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα των τελών ταξινόμησης των οχημάτων. Παρότι η Επιτροπή προσπαθεί με 
συνέπεια να εξαλείψει τα εναπομένοντα φορολογικά εμπόδια που προκαλούν στρεβλώσεις 
                                               
1 Κεφάλαιο 368, Νόμος για τη φορολογία των μηχανοκίνητων οχημάτων, Νόμος X του 
1994 όπως τροποποιήθηκε.
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στην ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων στην εσωτερική αγορά, μέχρι 
στιγμής οι προτάσεις της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα δεν έχουν εγκριθεί λόγω 
ανεπαρκούς στήριξης από τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν τέτοιους φόρους και να ορίζουν μονομερώς το ύψος και τις μεθόδους 
υπολογισμού τους. Επιπλέον, η κοινοτική νομοθεσία δεν απαιτεί η φορολογητέα αξία του 
προς ταξινόμηση οχήματος να βασίζεται στην τιμή αγοράς που καταβλήθηκε σε άλλο κράτος 
μέλος. 
Τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να τηρούν το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, που απαγορεύει την 
άμεση ή έμμεση εσωτερική διακριτική φορολόγηση των προϊόντων άλλων κρατών µελών η 
οποία υπερβαίνει εκείνη που επιβαρύνει άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα.

Σε διάφορες αποφάσεις του, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιβολή, από πλευράς ενός 
κράτους μέλους, φόρου σε μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος 
αντίκειται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 90 της Συνθήκης όταν το ποσό του φόρου 
υπερβαίνει το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των 
ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στα μητρώα 
του οικείου κράτους. Επομένως, το κρίσιμο σημείο δεν είναι η σχέση μεταξύ του ποσού του 
φόρου που καλείται να καταβάλει ο υπόχρεος και της τιμής αγοράς σε άλλο κράτος μέλος –η 
οποία είναι αδιάφορη, καθώς δεν επηρεάζει την αξία του αυτοκινήτου στο κράτος 
ταξινόμησης– αλλά το ποσοστό της αξίας ενός ομοειδούς οχήματος στην εγχώρια αγορά που 
αντιστοιχεί στον υπολειμματικό φόρο.

Στην περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γεγονός ότι η μαλτέζικη 
νομοθεσία για τη φορολογία των αυτοκινήτων παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία, και έχει 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει. Σύμφωνα με το πρώτο παράρτημα του μαλτέζικου νόμου 
για τη φορολογία των μηχανοκίνητων οχημάτων1, ένα ελάχιστο ποσό πρέπει να καταβάλλεται 
για τις περισσότερες κατηγορίες μεταχειρισμένων οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ελάχιστος 
φόρος επιβάλλεται μόνο σε μεταχειρισμένα οχήματα, ενώ δεν υπάρχει κατώτατο όριο για τα 
νέα οχήματα. Ακόμη και αν το ποσό του φόρου που θα καθοριστεί κατά τον τεχνικό έλεγχο 
είναι μικρότερο, χρεώνεται το υψηλότερο ποσό. Αυτή η κατάσταση, η οποία συνεπάγεται ότι 
το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται υπερβαίνει το ποσό του υπολειμματικού φόρου που 
παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών μεταχειρισμένων οχημάτων που είναι ήδη 
εγγεγραμμένα στα μητρώα της Μάλτας, αντίκειται στο άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα για το ζήτημα αυτό στις 23 
Μαρτίου 2007 και, δεδομένου ότι η απάντηση των μαλτέζικων αρχών κρίθηκε μη 
ικανοποιητική, εστάλη στη Μάλτα αιτιολογημένη γνώμη στις 4 Απριλίου 2008 (δελτίο Τύπου 
της Επιτροπής IP/08/511). 

Η Επιτροπή αναμένει τώρα την απάντηση της Μάλτας στην αιτιολογημένη γνώμη για να 
διαπιστώσει εάν το κράτος μέλος θα τροποποιήσει τη νομοθεσία του ή εάν θα καταστεί 
αναγκαία η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0958/2007, που 
ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009

                                               
1 Κεφάλαιο 368, Νόμος για τη φορολογία των μηχανοκίνητων οχημάτων, Νόμος X του 
1994 όπως τροποποιήθηκε.
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Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της για το θέμα, η Επιτροπή θα ήθελε να 
ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. 

Στις 22 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή έλαβε την απάντηση των μαλτέζικων αρχών στην 
αιτιολογημένη γνώμη που τους απηύθυνε στις 3 Απριλίου 2008 στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επί παραβάσει IN/05/4534, οι οποίες την ενημέρωσαν, μεταξύ άλλων, σχετικά με την 
πρόθεσή τους να θεσπίσουν, έως τον Ιανουάριο του 2009, τη νέα νομοθεσία για τα τέλη 
ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Η Επιτροπή έλαβε το σχέδιο νόμου, που αποτέλεσε το αντικείμενο σειράς συναντήσεών της 
με τις μαλτέζικες αρχές. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών, η Επιτροπή εξέφρασε 
ορισμένους προβληματισμούς.

Στις 29 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή έλαβε την τελευταία εκδοχή της νομοθεσίας για τα τέλη 
ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία εγκρίθηκε με προεδρικό διάταγμα στις 
10.12.08. Η εν λόγω εκδοχή εξετάζεται αυτή τη στιγμή.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών της για το θέμα, η Επιτροπή υποβάλλει τις 
ακόλουθες πρόσθετες παρατηρήσεις.

Στις 11 Μαρτίου 2009, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επιστολή στις αρχές της 
Μάλτας ζητώντας πρόσθετα λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την ακριβή μέθοδο 
υπολογισμού των τελών ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται στη 
Μάλτα, η οποία προβλέπεται στη νέα νομοθεσία.

Στις 15 Μαΐου 2009, οι αρχές της Μάλτας ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι τελικά εγκρίθηκε η 
καινούρια νομοθεσία για τα τέλη ταξινόμησης των μηχανοκίνητων οχημάτων (Motor Vehicle 
Registration Tax Act). Στην κοινοποίησή τους επισύναψαν αντίγραφο του νόμου αυτού. 

Στις 25 Μαΐου 2009, η Επιτροπή έλαβε την απάντηση των αρχών της Μάλτας στην επιστολή 
της 11ης Μαρτίου 2009, στην οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη μέθοδο που 
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσού για την ταξινόμηση των εισαγόμενων 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 

Αυτή τη στιγμή, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν την τελική εκδοχή του νόμου για τα 
τέλη ταξινόμησης των μηχανοκίνητων οχημάτων και την απάντηση των αρχών της Μάλτας 
στην επιστολή της 11ης Μαρτίου 2009. Φαίνεται ότι το νέο σύστημα τελών ταξινόμησης, το 
οποίο βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μήκος του 
οχήματος και αιωρούμενα σωματίδια για κινητήρες ντίζελ), εκπονήθηκε έτσι ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Επιτροπής οι οποίες διατυπώθηκαν στην αιτιολογημένη 
γνώμη της 8ης Απριλίου 2008. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρακολουθήσουν τις περαιτέρω τροποποιήσεις στη 
σχετική νομοθεσία οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν τον Ιούλιο 2009, και θα ζητήσουν 
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επίσης διευκρινίσεις όσον αφορά ορισμένα σημεία. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 
ερευνών, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τη μελλοντική δράση που θα αναλάβει στο πλαίσιο 
της εν λόγω διαδικασίας.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών της σχετικά με το θέμα, η Επιτροπή 
απέστειλε επίσημη επιστολή στις μαλτέζικες αρχές στις 25 Αυγούστου 2009, ζητώντας 
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ταξινόμησης 
μηχανοκίνητων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων μείωσης της εν λόγω αξίας, 
προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή έλαβε την απάντηση στην εν λόγω επίσημη επιστολή στις 19 Νοεμβρίου 2009. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, το σύστημα αξιολόγησης της αξίας 
ταξινόμησης επρόκειτο να τροποποιηθεί εν μέρει έως τις αρχές Ιανουαρίου 2010 ούτως ώστε 
να πληροί όλες τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων της Επιτροπής.

Οι μαλτέζικες αρχές ανακοίνωσαν, επίσης, ότι οι τροποποιήσεις του νόμου για το τέλος 
ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων θα εγκριθούν προσωρινά με προεδρικό διάταγμα και 
θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.

Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή εξετάζει την τελευταία εκδοχή των τροποποιήσεων και των 
προβλεπόμενων αλλαγών του συστήματος αξιολόγησης της αξίας ταξινόμησης. Ανάλογα με 
τα αποτελέσματα της ανάλυσής της, η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με τη μελλοντική 
δράση της όσον αφορά τη διαδικασία.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επιστολή στις μαλτέζικες 
αρχές ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της αξίας ταξινόμησης 
των αυτοκινήτων.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2010, οι μαλτέζικες αρχές ενημέρωσαν ότι το νέο σχέδιο νόμου που 
αφορά το τέλος ταξινόμησης των εμπορικών αυτοκινήτων τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2010 με προεδρικό διάταγμα της 22ας Δεκεμβρίου 2009, με το οποίο καθιερώθηκε ένα νέο 
σύστημα τέλους ταξινόμησης που βασίζεται στη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα, τον κυβισμό 
του κινητήρα και τα πρότυπα εκπομπών (EURO 1-4 και άνω και EURO I-IV και άνω). Αυτή 
τη στιγμή, το σύστημα τέλους ταξινόμησης επανεξετάζεται από το κοινοβούλιο της Μάλτας.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2010, οι μαλτέζικες αρχές απάντησαν στην επιστολή της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2009, ενημερώνοντάς την, μεταξύ άλλων, ότι το νέο ηλεκτρονικό 
σύστημα εκτίμησης της αξίας ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων άρχισε να ισχύει 
στις 11 Ιανουαρίου 2010.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις μαλτέζικες αρχές, προκειμένου να 
εκτιμηθεί ορθώς η μείωση της αξίας των αυτοκινήτων, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι 
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παράγοντες, όπως: η ημερομηνία κατασκευής, το είδος των καυσίμων, το μοντέλο, ο μήνας 
και το έτος ταξινόμησης, καθώς και τα διανυθέντα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων. Επιπλέον, 
τα δεδομένα που αφορούν τις τιμές των αυτοκινήτων βασίζονται σε πληροφορίες που
παρέχονται από τοπικούς αντιπροσώπους, τοπικές διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και, σε 
περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την αγορά της Μάλτας, από την αγορά του 
Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς φαίνεται να υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες μεταξύ των δύο 
αυτών αγορών.  Το νέο αυτό σύστημα εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή.

Επιπλέον, στις 5 Μαρτίου 2010 και στις 30 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή απέστειλε στις 
μαλτέζικες αρχές περαιτέρω σχόλια σχετικά με το τρέχον σχέδιο νόμου για τα εμπορικά 
αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή, αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες από τις μαλτέζικες αρχές 
σχετικά με τις προβλεπόμενες αλλαγές στο σχέδιο νόμου.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με την μελλοντική δράση που θα αναλάβει στο πλαίσιο 
της διαδικασίας, ανάλογα με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας εξέτασης και τις 
επικείμενες αλλαγές στη μαλτέζικη νομοθεσία για τη ρύθμιση του τέλους ταξινόμησης των 
μηχανοκίνητων οχημάτων.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών της, η Επιτροπή επιθυμεί να διαβιβάσει στο 
Κοινοβούλιο τις εξής πρόσθετες πληροφορίες.

Στις 21 Μαΐου 2010, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που παρείχαν οι μαλτέζικες αρχές στην 
επιστολή τους της 22ας Φεβρουαρίου 2010, η Επιτροπή απέστειλε αίτημα για πρόσθετες 
επεξηγήσεις σχετικά με τις ακριβείς μεθόδους εκτίμησης της μείωσης της αξίας των 
επιβατικών αυτοκινήτων.

Στις 23 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή έλαβε την απάντηση στην επιστολή της 5ης Μαρτίου 2010, 
στην οποία οι μαλτέζικες αρχές παρέθεσαν τον νέο πίνακα μείωσης της αξίας των εμπορικών 
αυτοκινήτων, καθώς και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μείωσης της αξίας τους, η 
οποία λαμβάνει υπόψη την ηλικία του αυτοκινήτου και τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Στις 8 Ιουλίου 2010, οι μαλτέζικες αρχές απάντησαν στην επιστολή της Επιτροπής της 21ης 
Μαΐου 2010 αναλύοντας τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μείωσης της αξίας των 
επιβατικών αυτοκινήτων (περιλαμβανομένων των διανυθέντων χιλιομέτρων).

Ωστόσο, παρόλο που οι μαλτέζικες αρχές έχουν απαντήσει στις περισσότερες παρατηρήσεις 
της Επιτροπής, το πρόβλημα της μείωσης της αξίας των νέων επιβατικών αυτοκινήτων στο 
ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει ακόμα διευθετηθεί. Επομένως, προγραμματίζονται νέες 
επαφές με τις μαλτέζικες αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Στις 10 Αυγούστου 2010, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για τις κλίμακες μείωσης της αξίας των εμπορικών 
οχημάτων στη μαλτέζικη αγορά. Τα πρόσθετα στοιχεία αφορούσαν ορισμένες πτυχές που δεν 
είχαν εξεταστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επίσης, η Επιτροπή αναμένει ακόμη επίσημα στοιχεία σχετικά με την έγκριση των 
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τροποποιήσεων της μαλτέζικης νομοθεσίας που ρυθμίζει το τέλος ταξινόμησης των 
μηχανοκίνητων οχημάτων.

Η Επιτροπή έχει επίσης την πρόθεση να έρθει πάλι σε επαφή με τις μαλτέζικες αρχές, 
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι υπόλοιπες πτυχές όσον αφορά το τέλος ταξινόμησης των 
μηχανοκίνητων οχημάτων.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών, η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με 
τη μελλοντική δράση της όσον αφορά τη διαδικασία.

10. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009 (ΑΝΑΘ. VII·), που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, έχοντας εξετάσει τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις 
μαλτέζικες αρχές στην προηγούμενη αλληλογραφία τους, η Επιτροπή απέστειλε, μεταξύ 
άλλων, αίτηση για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία έναρξης 
ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις ενέργειες που έχουν 
γίνει για την αλλαγή του ηλεκτρονικού συστήματος, προκειμένου αυτό να ευθυγραμμιστεί με 
τη νομοθεσία της ΕΕ για τα επιβατικά αυτοκίνητα, και τη μείωση της αξίας των εμπορικών 
αυτοκινήτων.

Στις 10 Νοεμβρίου 2010, οι μαλτέζικες αρχές απέστειλαν απάντηση στην παραπάνω 
επιστολή. Εξήγησαν τις πρόσφατες αλλαγές στο ηλεκτρονικό σύστημα εκτίμησης της αξίας 
ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων και ενημέρωσαν ότι συζητούνται στη μαλτέζικη 
βουλή οι τροποποιήσεις του νόμου για τα μηχανοκίνητα οχήματα, όσον αφορά τη μείωση της 
αξίας των εμπορικών αυτοκινήτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. 

Στις 17 Ιανουαρίου 2011, οι μαλτέζικες αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι, την 1η 
Ιανουαρίου 2011, οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του νόμου για την ταξινόμηση και τη 
χορήγηση άδειας σε μηχανοκίνητα οχήματα τέθηκαν προσωρινά σε ισχύ με το προεδρικό 
διάταγμα της 25ης Οκτωβρίου 2010.

Στις 24 Μαρτίου 2011, οι μαλτέζικες αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι στις 22 Μαρτίου 
2011 ο νέος νόμος που τροποποιεί τον νόμο για την ταξινόμηση και τη χορήγηση άδειας σε 
μηχανοκίνητα οχήματα εγκρίθηκε τελικά από τη μαλτέζικη βουλή. 

Έχοντας εξετάσει την τρέχουσα νομοθεσία της Μάλτας σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης για 
τα μηχανοκίνητα οχήματα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τώρα φαίνεται να είναι 
συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, υπό το φώς των παραπάνω πληροφοριών, η Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα 
κλείσει τη διαδικασία επί παραβάσει.

11. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009 (ΑΝΑΘ. VIII), που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012
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Η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας όσον αφορά το τέλος ταξινόμησης για τα 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έκλεισε στις 27 Οκτωβρίου 2011, αφού η μαλτέζικη νομοθεσία 
ευθυγραμμίστηκε με τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Ο νόμος για την ταξινόμηση και τη χορήγηση άδειας σε μηχανοκίνητα οχήματα (CAP 368) 
τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε συνέχεια των παρατηρήσεων των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, με συνακόλουθη τροποποίηση, μεταξύ άλλων, των κανόνων σχετικά με το τέλος 
ταξινόμησης για αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων 
της ορθής μείωσης της αξίας των αυτοκινήτων, της εξάλειψης του ελάχιστου τέλους 
ταξινόμησης, κτλ.). Οι αλλαγές αφορούσαν τα επιβατικά (οι τροποποιήσεις άρχισαν να 
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009) και τα εμπορικά αυτοκίνητα (οι τροποποιήσεις 
άρχισαν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και την 1η Ιανουαρίου 2011).  Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, οι τροποποιήσεις δεν εφαρμόστηκαν αναδρομικά· 
ωστόσο, υπήρξαν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις.


