
CM\890542LT.doc PE406.087v08-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.1.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0958/2007 dėl naudotų automobilių, importuotų į Maltą, 
registracijos mokesčio, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Graham 
Unsworth

Peticija Nr. 1028/2007 dėl naudotų automobilių, importuotų į Maltą, 
registracijos mokesčio, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Nicholas 
Zelle

Peticija Nr. 0206/2009 dėl naujų Maltos įstatymų nuostatų, susijusių su 
importuojamų naudotų automobilių registracijos mokesčiu, kurią pateikė 
Maltos pilietis Robert Cassar

1. Peticijos Nr. 0958/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl registracijos mokesčio, kuriuo apmokestinami į Maltą 
importuojami naudoti automobiliai. Peticijos pateikėjas teigia, kad Maltos valdžios 
institucijos reikalavo iš jo per didelės sumos už 11 metų senumo „Saab 9000 CSE“ 
automobilio importą, todėl peticijos pateikėjas šį automobilį paliko Jungtinėje Karalystėje. 
Peticijos pateikėjas mano, kad registracijos mokestis, kurį Maltos valdžios institucijos taiko 
importuojamiems naudotiems automobiliams, pažeidžia ES laisvo prekių judėjimo principus, 
ir ragina Europos Parlamentą įsikišti.

Peticijos Nr. 1028/2007 santrauka
Peticijos pateikėjas nesutinka su naudotų automobilių, importuojamų į Maltą, registracijos 
mokesčiu, nurodydamas, kad Maltos valdžios institucijos reikalauja iš jo per didelės sumos už 
24 metų senumo „Honda Accord“ automobilio importą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
registracijos mokestis, kurį Maltos valdžios institucijos taiko importuojamiems naudotiems 
automobiliams, – tai ES laisvo prekių judėjimo principų pažeidimas, todėl ragina Europos 
Parlamentą imtis veiksmų.
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Peticijos Nr. 0206/2009 santrauka
Peticijos pateikėjas kalba apie naujas Maltos įstatymų nuostatas, susijusias su importuotų 
naudotų automobilių registracijos mokesčiu, ir pažymi, kad už naudotų automobilių importą į 
Maltą mokėtinas registracijos mokestis yra neteisingas. Peticijos pateikėjas mano, kad 
minėtas registracijos mokestis prieštarauja ES laisvo prekių judėjimo principams, todėl prašo 
Europos Parlamentą įsikišti.

2. Priimtinumas
Peticija Nr. 0958/2007 paskelbta priimtina 2008 m. vasario 22 d.; Peticija Nr. 1028/2007 
paskelbta priimtina 2008 m. kovo 7 d.; Peticija Nr. 0206/2009 paskelbta priimtina 2009 m. 
birželio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 
202 straipsnio 6 dalį).
3. Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 0958, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„I. Peticija
Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl registracijos mokesčio, ypač mažiausio registracijos 
mokesčio, kuriuo apmokestinami į Maltą importuojami naudoti automobiliai. Jis teigia, kad 
Maltos valdžios institucijos reikalavo iš jo per didelės sumos už 11 metų senumo 
„Saab 9000 CSE“ automobilio importą, todėl peticijos pateikėjas šį automobilį paliko 
Jungtinėje Karalystėje, kai 2004 m. persikėlė į Maltą. Peticijos pateikėjas mano, kad 
registracijos mokestis, kurį Maltos valdžios institucijos taiko importuojamiems naudotiems 
automobiliams, pažeidžia ES laisvo prekių judėjimo principus.

II. Teisinės pastabos
Visų pirma reikia pažymėti, kad teisės aktų, reguliuojančių motorinių transporto priemonių 
registracijos mokesčius, nuostatos nėra suderintos Europos Sąjungos lygmeniu. Nors 
Komisija nuolat stengiasi pašalinti mokesčių kliūtis, iškraipančias laisvą lengvųjų automobilių 
judėjimą vidaus rinkoje, iki šiol Komisijos pasiūlymai nebuvo priimti dėl nepakankamo 
valstybių narių bendradarbiavimo šiais klausimais. Taigi valstybės narės gali nustatyti 
registracijos mokesčius ir vienašališkai spręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo būdų. Be to, 
Bendrijos teisėje nereikalaujama, kad registruotinos transporto priemonės apmokestinamoji 
vertė būtų pagrįsta pirkimo kaina, kurią pirkėjas sumokėjo kitoje valstybėje narėje.
Tačiau valstybės narės privalo laikytis EB sutarties 90 straipsnio, kuriame draudžiami 
diskriminaciniai vidaus mokesčiai, kai iš kitų valstybių narių atvežti gaminiai tiesiogiai ar 
netiesiogiai apmokestinami didesniais mokesčiais už tuos, kuriais valstybės narės tiesiogiai ar 
netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius.
Keliuose sprendimuose Teisingumo Teismas išaiškino, kad valstybių narių taikomas mokestis 
naudotoms transporto priemonėms, importuotoms iš kitų valstybių narių, prieštarauja 
EB sutarties 90 straipsnio pirmai pastraipai, jeigu mokestis didesnis už mokesčio, įskaičiuoto į 
panašių naudotų automobilių, jau registruotų šalies teritorijoje, vertę, likutį. Taigi esminę 
reikšmę turi ne mokesčio sumos ir pirkimo kainos kitoje valstybėje narėje santykis, kuris nėra 
svarbus, nes neturi įtakos transporto priemonės vertei valstybėje narėje, kurioje ji bus 
registruota, o panašios transporto priemonės vertės vidaus rinkoje procentinis dydis, kuris 
įeina į mokesčio likutį.
Maltos atveju Komisija yra informuota, kad Maltos įstatymais dėl transporto priemonių 
mokesčių pažeidžiama Bendrijos teisė, todėl jau inicijavo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 



CM\890542LT.doc 3/7 PE406.087v08-00

LT

Maltos Respublikos motorinių transporto priemonių mokesčio akto1 1 priede nustatyta 
minimali suma daugeliui naudotų transporto priemonių kategorijų. Tai reiškia, kad mažiausias 
mokestis nustatytas tik naudotiems automobiliams, tačiau nenustatyta minimali riba naujoms 
transporto priemonėms. Net jeigu atliekant techninę apžiūrą nustatoma mažesnė mokesčio 
suma, turi būti mokama didesnė minimali suma. Ši nuostata, kuri reiškia, kad nustatytas 
registracijos mokestis yra didesnis už mokesčio likutį, įskaičiuotą į panašių naudotų 
automobilių, jau registruotų Maltoje, vertę, prieštarauja EB sutarties 90 straipsniui.
2007 m. kovo 23 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą Maltai šiuo klausimu ir, 
atsižvelgdama į nepatenkinamą Maltos valdžios institucijų atsakymą, 2008 m. balandžio 4 d. 
išsiuntė pagrįstą nuomonę (Komisijos pranešimas spaudai Nr. IP/08/511).

III. Išvados
Šiuo metu Komisija laukia Maltos atsakymo į pagrįstą nuomonę, siekdama išsiaiškinti, ar 
valstybė narė iš dalies pakeis savo teisės aktus, ar reikės kelti bylą Teisingumo Teisme.“
4. Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 1028/2007, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Peticijos pateikėjas nesutinka su naudotų automobilių, importuojamų į Maltą, registracijos 
mokesčiu, nurodydamas, kad Maltos valdžios institucijos reikalauja iš jo per didelės sumos už 
24 metų senumo „Honda Accord“ automobilio importą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
registracijos mokestis, kurį Maltos valdžios institucijos taiko importuojamiems naudotiems 
automobiliams, pažeidžia ES laisvo prekių judėjimo principus.
Visų pirma reikia pažymėti, kad teisės aktų, reguliuojančių motorinių transporto priemonių 
registracijos mokesčius, nuostatos nėra suderintos Europos Sąjungos lygmeniu. Nors 
Komisija nuolat stengiasi pašalinti mokesčių kliūtis, iškraipančias laisvą lengvųjų automobilių 
judėjimą vidaus rinkoje, iki šiol Komisijos pasiūlymai nebuvo priimti dėl nepakankamo 
valstybių narių bendradarbiavimo šiais klausimais. Taigi valstybės narės gali nustatyti 
registracijos mokesčius ir vienašališkai spręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo būdų. Be to, 
Bendrijos teisėje nereikalaujama, kad registruotinos transporto priemonės apmokestinamoji 
vertė būtų pagrįsta pirkimo kaina, kurią pirkėjas sumokėjo kitoje valstybėje narėje.
Tačiau valstybės narės privalo laikytis EB sutarties 90 straipsnio, kuriame draudžiami 
diskriminaciniai vidaus mokesčiai, kai iš kitų valstybių narių atvežti gaminiai tiesiogiai ar 
netiesiogiai apmokestinami didesniais mokesčiais už tuos, kuriais valstybės narės tiesiogiai ar 
netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius.
Keliuose sprendimuose Teisingumo Teismas išaiškino, kad valstybių narių taikomas mokestis 
naudotoms transporto priemonėms, importuotoms iš kitų valstybių narių, prieštarauja 
EB sutarties 90 straipsnio pirmai pastraipai, jeigu mokestis didesnis už mokesčio, įskaičiuoto į 
panašių naudotų automobilių, jau registruotų šalies teritorijoje, vertę, likutį. Taigi esminę 
reikšmę turi ne mokesčio sumos ir pirkimo kainos kitoje valstybėje narėje santykis, kuris nėra 
svarbus, nes neturi įtakos transporto priemonės vertei valstybėje narėje, kurioje ji bus 
registruota, o panašios transporto priemonės vertės vidaus rinkoje procentinis dydis, kuris 
įeina į mokesčio likutį.
Maltos atveju Komisija yra informuota, kad Maltos įstatymais dėl transporto priemonių 
mokesčių pažeidžiama Bendrijos teisė, todėl jau inicijavo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 

                                               
1 Iš dalies pakeistas 2004 m. X aktas, Motorinių transporto priemonių mokesčio aktas, 368 skyrius.
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Maltos Respublikos motorinių transporto priemonių mokesčio akto1 1 priede nustatyta 
minimali suma daugeliui naudotų transporto priemonių kategorijų. Tai reiškia, kad mažiausias 
mokestis nustatytas tik naudotiems automobiliams, tačiau nenustatyta minimali riba naujoms 
transporto priemonėms. Net jeigu atliekant techninę apžiūrą nustatoma mažesnė mokesčio 
suma, turi būti mokama didesnė minimali suma. Ši nuostata, kuri reiškia, kad nustatytas 
registracijos mokestis yra didesnis už mokesčio likutį, įskaičiuotą į panašių naudotų 
automobilių, jau registruotų Maltoje, vertę, prieštarauja EB sutarties 90 straipsniui.
2007 m. kovo 23 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą Maltai šiuo klausimu ir, 
atsižvelgdama į nepatenkinamą Maltos valdžios institucijų atsakymą, 2008 d. balandžio 4 d. 
išsiuntė pagrįstą nuomonę (Komisijos pranešimas spaudai Nr. IP/08/511).

Šiuo metu Komisija laukia Maltos atsakymo į pagrįstą nuomonę, siekdama išsiaiškinti, ar 
valstybė narė iš dalies pakeis savo teisės aktus, ar reikės kelti bylą Teisingumo Teisme.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 0958/2007, gautas 2009 m.
kovo 20 d.

„Komisija jau pateikė pranešimą šiuo klausimu, tačiau norėtų informuoti Parlamentą apie 
naujausius pokyčius.

2008 m. liepos 22 d. Komisija gavo Maltos valdžios institucijų atsakymą į 2008 m. 
balandžio 3 d. pagrįstą nuomonę pažeidimo nagrinėjimo procedūroje (IN/05/4534), kuriame 
pranešama, inter alia, apie ketinimą iki 2009 m. sausio mėn. priimti naują teisės aktą dėl 
motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio.

Komisija gavo teisės akto projektą, kuris buvo aptartas keliuose susitikimuose su Maltos 
valdžios institucijomis. Per šiuos susitikimus Komisija iškėlė kai kurias problemas.

2009 m. sausio 29 d. Komisija gavo naujausios redakcijos Motorinių transporto priemonių 
registracijos mokesčio įstatymą, kuris buvo priimtas 2008 m. gruodžio 10 d., jį paskelbus 
Maltos Respublikos prezidentui. Šis įstatymas šiuo metu nagrinėjamas.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 ir 
Nr. 0206/2009, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Prie pirmiau pateiktų pranešimų šiuo klausimu Komisija dar norėtų pateikti šias papildomas 
pastabas.
2009 m. kovo 11 d. Komisijos tarnybos išsiuntė raštą Maltos valdžios institucijoms 
prašydamos pateikti papildomos informacijos apie naujajame įstatyme nustatytus tikslius 
registracijos mokesčio, taikomo į Maltą importuojamiems naudotiems automobiliams, 
apskaičiavimo būdus.
2009 m. gegužės 15 d. Maltos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad naujas Motorinių 
transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymas – Motorinių transporto priemonių 
registracijos mokesčio aktas – jau priimtas. Maltos valdžios institucijos pridėjo šio akto 
kopiją.
2009 m. gegužės 25 d. Komisija gavo Maltos valdžios institucijų atsakymą į 2009 m. 
kovo 11 d. raštą, kuriame jos aiškina, kaip apskaičiuojama importuojamų naudotų 
automobilių vertė registracijos metu.

                                               
1 Iš dalies pakeistas 2004 m. X aktas, Motorinių transporto priemonių mokesčio aktas, 368 skyrius.
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Šiuo metu Komisijos tarnybos nagrinėja galutinę Motorinių transporto priemonių registracijos 
mokesčio akto redakciją ir Maltos valdžios institucijų atsakymą į 2009 m. kovo 11 d. 
administracinį raštą. Galima daryti išvadą, kad naujoji registracijos mokesčio sistema pagrįsta 
objektyviais kriterijais: išmetamu CO2 kiekiu, transporto priemonės ilgiu ir išmetamų kietųjų 
dalelių kiekiu (dyzeliniams varikliams), siekiant įvykdyti Komisijos 2008 m. balandžio 8 d. 
pagrįstoje nuomonėje išdėstytus reikalavimus.

Tačiau Komisijos tarnybos ir toliau stebės šios srities teisės aktų pakeitimų, kuriuos 
numatoma priimti 2009 m. liepos mėn., procedūrą, taip pat prašys paaiškinti tam tikrus 
aspektus. Remdamasi šių pranešimų rezultatais, Komisija priims sprendimą dėl būsimų šio 
proceso veiksmų.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 ir 
Nr. 0206/2009, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Prie pirmiau pateiktų pranešimų šiuo klausimu Komisija dar norėtų pažymėti, kad 2009 m. 
rugpjūčio 25 d. ji išsiuntė administracinį raštą Maltos valdžios institucijoms ir paprašė 
papildomos informacijos apie motorinių transporto priemonių vertės registracijos metu 
skaičiavimo būdą, taip pat nuvertėjimo kriterijus, siekdama įvertinti atitiktį Bendrijos teisei.

2009 m. lapkričio 19 d Komisija gavo atsakymą į pirmiau minėtą administracinį raštą. 
Remiantis pateikta informacija, vertės registracijos metu nustatymo sistemą buvo ketinama iš 
dalies pakeisti iki 2010 m. sausio mėn. pradžios, kad būtų įvykdyti visi reikalavimai, įskaitant 
Komisijos pastabas.

Maltos valdžios institucijos taip pat pranešė, kad Motorinių transporto priemonių registracijos 
mokesčio akto pakeitimai laikinai galios po Respublikos prezidento paskelbimo ir įsigalios 
2010 m. sausio 1 d.
Šiuo metu Komisija nagrinėja naujausias pakeitimų redakcijas ir numatytus vertės 
registracijos metu nustatymo sistemos pakeitimus. Atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, 
Komisija spręs dėl būsimų šio proceso veiksmų.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 ir 
Nr. 0206/2009, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos tarnybos išsiuntė raštą Maltos valdžios institucijoms, 
kuriame paprašė suteikti papildomos informacijos apie taikomus automobilių registracijos 
mokesčio apskaičiavimo būdus.

2010 m. vasario 5 d. Maltos valdžios institucijos informavo Komisiją apie tai, kad 2010 m. 
sausio 1 d. įsigaliojo įstatymo dėl komerciniais tikslais naudojamų automobilių registracijos 
mokesčio projektas, kurį Maltos prezidentas patvirtino 2009 m. gruodžio 22 d. ir kuriuo 
įdiegta nauja registracijos mokesčio apskaičiavimo sistema, pagrįsta didžiausia leistina 
automobilio mase, variklio darbiniu tūriu ir teršalų išmetimo normomis (EURO 1-4 ir 
didesnėmis ir EURO I-IV ir didesnėmis). Įstatymo projektą šiuo metu svarsto Maltos 
parlamentas.

2010 m. vasario 22 d. Komisija iš Maltos valdžios institucijų gavo atsakymą į jos 2009 m. 
gruodžio 22 d. išsiųstą raštą, kuriuo, inter alia, Komisija informuota apie tai, kad nuo 2010 m. 
sausio 11 d. Maltoje imta naudoti naują IT sistemą, skirtą keleivinių automobilių registracijos 
mokesčiui apskaičiuoti.

Remiantis Maltos valdžios institucijų pateikta informacija, norint tiksliai įvertinti automobilių 
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nuvertėjimą, atsižvelgiama į keletą veiksnių, pavyzdžiui, automobilio pagaminimo datą, kuro 
rūšį, automobilio modelį, automobilio registracijos mėnesį ir metus ir ridą. Be to, duomenys 
apie automobilių kainas pagrįsti vietos automobilių pardavėjų pateikiama informacija, 
internetine vietos duomenų baze, o negalint gauti pakankamai informacijos Maltos rinkoje, 
remiamasi Jungtinės Karalystės rinkos duomenimis, nes šios rinkos veikiausiai turi tam tikrų 
panašumų. Šią naują sistemą Komisija šiuo metu tikrina.

Be to, 2010 m. kovo 5 d. ir 2010 m. kovo 30 d. Komisija Maltos valdžios institucijoms 
išsiuntė papildomas pastabas dėl šiuo metu svarstomo įstatymo dėl komercinių automobilių 
projekto. Šiuo metu Komisija laukia papildomos informacijos apie planuojamus įstatymo 
projekto pakeitimus.
Komisija dėl tolesnių procedūrinių savo veiksmų nagrinėjant minėtą atvejį nuspręs atlikusi 
minėtą tyrimą ir gavusi informaciją apie tai, kokie Maltos teisės aktų, reglamentuojančių 
variklinių transporto priemonių registracijos mokestį, pakeitimai bus daromi.“

9. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 ir 
Nr. 0206/2009, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Prie pirmiau pateiktų pranešimų Komisija norėtų pateikti Europos Parlamentui šią 
papildomą informaciją.

2010 m. gegužės 21 d., išnagrinėjusi Maltos valdžios institucijų 2010 m. vasario 22 d. 
siųstame laiške pateiktą informaciją, Komisija nusiuntė prašymą gauti papildomą paaiškinimą 
dėl tikslių lengvųjų automobilių nuvertėjimo įvertinimo būdų.

2010 m. birželio 23 d. Komisija gavo atsakymą į 2010 m. kovo 5 d. siųstą laišką, kuriame 
Maltos valdžios institucijos pristatė naują nuvertėjimo lentelę dėl komercinių automobilių, 
taip pat šių transporto priemonių nuvertėjimo įvertinimo metodiką. Pagal ją atsižvelgiama į 
automobilio metus ir ridą.

2010 m. liepos 8 d. Maltos valdžios institucijos nusiuntė atsakymą į 2010 m. gegužės 21 d. 
Komisijos siųstą laišką, kuriame jos aiškina lengvųjų automobilių nuvertėjimo įvertinimo 
metodiką (įskaitant ridą).

Vis dėlto, nors Maltos valdžios institucijos išnagrinėjo daugumą Komisijos pateiktų pastabų, 
naujų lengvųjų automobilių nuvertėjimo problema IT sistemoje dar neišspręsta. Taigi 
numatoma iš naujo susisiekti su Maltos valdžios institucijomis, kad būtų išspręsta ši 
problema.

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos tarnybos gavo papildomos informacijos apie Maltos 
rinkos tyrimus dėl komercinių transporto priemonių nuvertėjimo tarifų. Šie papildomi 
duomenys susiję su tam tikrais anksčiau neapžvelgtais aspektais.

Be to, Komisija vis dar laukia oficialios informacijos apie Maltos teisės aktų, kuriais 
reglamentuojamas variklinių transporto priemonių registracijos mokestis, dalinių pakeitimų 
patvirtinimą.

Komisija taip pat ketina iš naujo susisiekti su Maltos valdžios institucijomis, siekdama 
išsiaiškinti likusius aspektus dėl variklinių transporto priemonių registracijos mokesčio.

Gavusi šių užklausų rezultatus, Komisija spręs dėl būsimų šio proceso veiksmų.“
10. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 ir 

0206/2009, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.
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„Komisijos pastabos
2010 m. rugsėjo 27 d., išnagrinėjusi Maltos valdžios institucijų siųstame laiške pateiktą 
informaciją, Komisija nusiuntė inter alia prašymą gauti papildomą paaiškinimą dėl tikslios 
Motorinių priemonių akto pakeitimo datos, dėl veiksmų, kurių imtasi pakeisti informacinę 
(IT) sistemą, siekiant, kad ji atitiktų ES teisę dėl keleivių automobilių ir komercinių transporto 
priemonių nuvertėjimo.

2010 m. lapkričio 10 d. Maltos valdžios institucijos atsiuntė atsakymą į šį raštą. Jie paaiškino 
dabartinius IT sistemos pokyčius, susijusius su keleiviniais automobiliais ir pranešė, kad 
Motorinių priemonių akto pakeitimai dėl komercinių transporto nuvertėjimo, kuriuose buvo 
atsižvelgta į Komisijos pastabas, nagrinėjami Maltos Parlamente.

Maltos valdžios institucijos 2011 m. sausio 17 d. taip pat pranešė Komisijai, kad 2011 m. 
sausio 1 d. Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio akto ir Licencijavimo akto 
pakeitimai laikinai galiojo po, kai 2010 m. spalio 25 d. juos paskelbė Respublikos 
Prezidentas.

2009 m. kovo 24 d. Maltos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad 2011 m. kovo 22 d. 
Maltos Parlamente buvo galutinai patvirtintas naujas įstatymas, kuriuo buvo pakeistas 
Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio aktas ir Licencijavimo aktas.
Komisija, išnagrinėjusi Maltos teisės aktus dėl motorinių priemonių registravimo mokesčio, 
nustatė, kad jie atitinka ES teisę.
Todėl Komisija, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, nuspręs, ar baigti pažeidimo 
procedūrą.“

11. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 ir 
Nr. 0206/2009, gautas 2012 m. sausio 27 d.

Suderinus Maltos įstatymus su ES teisės aktais, pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Maltą 
dėl naudotų transporto priemonių registracijos mokesčio buvo baigta 2011 m. spalio 27 d.
Atsižvelgiant į Komisijos tarnybų pastabas, Motorinių transporto priemonių registracijos 
mokesčio ir licencijavimo aktas (CAP 368) buvo keletą kartų keistas, tokiu būdu, inter alia, 
keičiant taisykles, susijusias su registracijos mokesčio taikymu iš kitų valstybių narių 
atvežtiems automobiliams (įskaitant teisingą automobilių nuvertėjimo nustatymą, minimalaus 
registracijos mokesčio panaikinimą ir t.t.). Pakeitimai buvo susiję su keleiviniais 
automobiliais (pakeitimas įsigaliojo 2009 m. sausio 1 d.) ir komercinėmis transporto 
priemonėmis (pakeitimai įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. ir 2011 m. sausio 1 d.).  Komisijos 
žiniomis, jie nebuvo taikomi atgaline data, tačiau buvo taikomos tam tikros pereinamojo 
laikotarpio taisyklės.


