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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0958/2008, którą złożył Graham Unsworth (Wielka Brytania) w 
sprawie opłat rejestracyjnych nakładanych na używane samochody 
przywożone na Maltę 

Petycja 1028/2007, którą złożył Nicholas Zelle (Wielka Brytania) w sprawie 
opłaty rejestracyjnej od pojazdów używanych przywożonych na Maltę

Petycja 0206/2009, którą złożył Robert Cassar (Malta) w sprawie nowych 
maltańskich przepisów dotyczących opłat rejestracyjnych za przywożone 
samochody używane

1. Streszczenie petycji 0958/2007

Składający petycję sprzeciwia się opłatom rejestracyjnym nakładanym na używane 
samochody przywożone na Maltę. Informuje o wygórowanej kwocie, jakiej domagały się 
władze maltańskie za przywóz 11-letniego samochodu Saab 9000 CSE, co zmusiło go do 
pozostawienia auta w Wielkiej Brytanii. Składający petycję uważa, że opłata rejestracyjna 
nakładana przez Maltę na przywożone samochody używane jest sprzeczna z unijnymi 
zasadami swobody przepływu towarów, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o interwencję. 

Streszczenie petycji 1028/2007

Składający petycję zgłasza sprzeciw w związku z opłatą rejestracyjną od pojazdów 
używanych przywożonych na Maltę, wskazując na to, że maltańskie władze dążą do pobrania 
wygórowanej sumy za przywiezioną na Maltę dwudziestoczteroletnią Hondę Accord. 
Składający petycję twierdzi, że opłata rejestracyjna nakładana przez maltańskie władze na 
przywożone samochody używane stanowi naruszenie przepisów UE dotyczących 
swobodnego przepływu towarów i w związku z tym zwraca się on do Parlamentu 
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Europejskiego o podjęcie działań. 

Streszczenie petycji 0206/2009

Składający petycję odnosi się do nowych przepisów maltańskich dotyczących opłaty 
rejestracyjnej za przywożone samochody używane i zwraca uwagę na to, że opłata 
rejestracyjna, którą należy wnosić za samochody używane przywożone na Maltę, jest 
niesprawiedliwa. Ponieważ według składającego petycję przedmiotowe opłaty rejestracyjne 
są sprzeczne z przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów, zwraca się on 
do Parlamentu Europejskiego, aby podjął interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja 0958/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2008 r.; petycja 1028/2007 
uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2008 r.; petycja 0206/2009 uznana została za 
dopuszczalną dnia 3 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje 
(art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 958/2007, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję informuje o opłatach rejestracyjnych, a w szczególności o minimalnej 
opłacie rejestracyjnej nakładanej na samochody przywożone na Maltę. Odnosi się on do 
wygórowanej kwoty, jakiej władze maltańskie domagały się w związku z przywozem 11 -
letniego Saaba 9000 CSE. Składający petycję zmuszony był zostawić auto w Wielkiej 

Brytanii, kiedy przeprowadzał się na Maltę w 2004 r. Składający petycję uważa, że opłata 
rejestracyjna nakładana przez władze maltańskie na używane samochody przywożone na 
Maltę stoi w sprzeczności z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów.

II. Uwagi prawne

Przede wszystkim należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie doszło do 
harmonizacji w dziedzinie opłat rejestracyjnych za pojazdy silnikowe. Chociaż Komisja 
konsekwentnie próbowała wyeliminować uporczywie utrzymywane przeszkody podatkowe 
powodujące zniekształcenie swobodnego przepływu samochodów osobowych na rynku 
wewnętrznym, jak dotąd jej propozycje w tym zakresie nie były przyjmowane ze względu na 
niewystarczające poparcie ze strony państw członkowskich. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą nakładać takie podatki i jednostronnie decydować o ich wysokości 
i metodach obliczania. Ponadto prawo wspólnotowe nie wymaga, by wartość rejestrowanego 
pojazdu będąca podstawą opodatkowania stanowiła cena zapłacona przy zakupie w innym 
państwie członkowskim. 
Państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać art. 90 traktatu WE, który zabrania 
wewnętrznej dyskryminacji podatkowej produktów i nakładania bezpośrednio lub pośrednio 
podatków wyższych od tych, które nakłada się na podobne produkty krajowe.

W kilku wyrokach Trybunał orzekł, że nakładanie przez państwo członkowskie podatku na 
samochody używane pochodzące z innego państwa członkowskiego jest sprzeczne 
z art. 90 ust. 1 traktatu, jeżeli kwota podatku przekracza część podatku uwzględnioną 
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w wartości podobnego samochodu używanego zarejestrowanego już na terytorium krajowym. 
A zatem kluczową kwestią nie jest związek między kwotą podatku i ceną zapłaconą w innym 
państwie członkowskim – co jest bez znaczenia, gdyż nie wpływa na wartość pojazdu 
w kraju, w którym został on już zarejestrowany – ale procent wartości podobnego pojazdu na 
rynku krajowym, który stanowi część podatku.

W przypadku Malty Komisja zdaje sobie sprawę, iż maltańskie ustawodawstwo w dziedzinie 
podatków od pojazdów narusza prawo wspólnotowe. Wszczęła ona postępowanie w sprawie 
naruszenia. Zgodnie z pierwszym harmonogramem maltańskiej Ustawy o podatku od 
pojazdów silnikowych1, należy wnosić minimalną opłatę w przypadku większości kategorii 
pojazdów używanych. Oznacza to, że minimalna opłata ma zastosowanie tylko wobec 
używanych samochodów, podczas gdy najniższego progu nie ustalono w odniesieniu do 
nowych pojazdów. Nawet jeżeli kwota podatku ustalona w wyniku badań technicznych jest 
niższa, trzeba uiścić wyższą opłatę minimalną. Sytuacja, w której opłata rejestracyjna 
przekracza część podatku zawartą w cenie podobnych pojazdów już zarejestrowanych na 
Malcie, jest sprzeczna z art. 90 traktatu WE.

W dniu 23 marca 2007 r. Komisja wystosowała do Malty wezwanie do usunięcia uchybienia 
w przedmiotowej sprawie. Ze względu na niesatysfakcjonującą odpowiedź władz 
maltańskich, w dniu 4 kwietnia 2008 r. przesłano Malcie uzasadnioną opinię (komunikat 
prasowy Komisji IP/08/511). 

III. Wnioski

Komisja oczekuje obecnie na odpowiedź Malty na uzasadnioną opinię, aby sprawdzić, czy 
państwo członkowskie zmieni swoje ustawodawstwo, czy też konieczne będzie wniesienie 
sprawy przed Trybunał Sprawiedliwości. 

4. Odpowiedź Komisji na petycję 1028/2007, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Składający petycję zgłasza sprzeciw w związku z opłatą rejestracyjną od pojazdów 
używanych przywożonych na Maltę, wskazując na to, że maltańskie władze dążą do pobrania 
wygórowanej sumy za przywiezioną na Maltę dwudziestoczteroletnią Hondę Accord. 
Składający petycję twierdzi, że opłata rejestracyjna nakładana przez maltańskie władze na 
przywożone samochody używane stanowi naruszenie zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu towarów. 

Przede wszystkim należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie doszło do 
harmonizacji w dziedzinie opłat rejestracyjnych za pojazdy silnikowe. Chociaż Komisja 
konsekwentnie próbowała wyeliminować uporczywie utrzymywane przeszkody podatkowe 
powodujące zniekształcenie swobodnego przepływu samochodów osobowych na rynku 
wewnętrznym, jak dotąd jej propozycje w tym zakresie nie były przyjmowane ze względu na 
niewystarczające poparcie ze strony państw członkowskich. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą nakładać takie podatki i jednostronnie decydować o ich wysokości 
i metodach obliczania. Ponadto prawo wspólnotowe nie wymaga, by wartość 
                                               
1 Rozdział 368, Ustawa o podatku od pojazdów silnikowych, zmieniona ustawa X z 
1994 r.
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opodatkowanego pojazdu bazowała na cenie zakupu zapłaconej w innym państwie 
członkowskim. 

Państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać art. 90 traktatu WE, który zabrania 
wewnętrznej dyskryminacji podatkowej produktów i nakładania bezpośrednio lub pośrednio 
podatków wyższych od tych, które nakłada się na podobne produkty krajowe.
W kilku wyrokach Trybunał orzekł, że nakładanie przez państwo członkowskie podatku na 
samochody używane pochodzące z innego państwa członkowskiego jest sprzeczne z art. 90 
ust. 1 traktatu, jeżeli kwota podatku przekracza część podatku uwzględnioną w wartości 
podobnego samochodu używanego zarejestrowanego już na terytorium krajowym. A zatem 
kluczową kwestią nie jest związek między kwotą podatku i ceną zapłaconą w innym państwie 
członkowskim – co jest bez znaczenia, gdyż nie wpływa na wartość pojazdu w kraju, 
w którym został on już zarejestrowany – ale procent wartości podobnego pojazdu na rynku 
krajowym, który stanowi część podatku.

W przypadku Malty Komisja zdaje sobie sprawę, iż maltańskie ustawodawstwo w dziedzinie 
podatków od pojazdów narusza prawo wspólnotowe. Wszczęła ona postępowanie w sprawie 
naruszenia. Zgodnie z pierwszym harmonogramem maltańskiej Ustawy o podatku od 
pojazdów silnikowych1, należy wnosić minimalną opłatę w przypadku większości kategorii 
pojazdów używanych. Oznacza to, że minimalna opłata ma zastosowanie tylko wobec 
używanych samochodów, podczas gdy najniższego progu nie ustalono w odniesieniu do 
nowych pojazdów. Nawet jeżeli kwota podatku ustalona w wyniku badań technicznych jest 
niższa, trzeba uiścić wyższą opłatę minimalną. Sytuacja, w której opłata rejestracyjna 
przekracza część podatku zawartą w cenie podobnych pojazdów już zarejestrowanych na 
Malcie, jest sprzeczna z art. 90 traktatu WE.

W dniu 23 marca 2007 r. Komisja wystosowała do Malty wezwanie do usunięcia uchybienia 
w tej sprawie. Ze względu na niesatysfakcjonującą odpowiedź władz maltańskich przesłano 
Malcie uzasadnioną opinię w dniu 4 kwietnia 2008 r. (komunikat prasowy Komisji 
IP/08/511). 

Komisja oczekuje obecnie na odpowiedź Malty na uzasadnioną opinię, aby sprawdzić, czy 
państwo członkowskie zmieni swoje ustawodawstwo, czy też konieczne będzie wniesienie 
sprawy przed Trybunał Sprawiedliwości. 

5. Dalsza odpowiedź Komisji na petycję 0958/2007, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Uzupełniając swój wcześniejszy komunikat dotyczący przedmiotowej kwestii, Komisja 
pragnie poinformować Parlament o ostatnich wydarzeniach. 

Dnia 22 lipca 2008 r. Komisja otrzymała od władz maltańskich odpowiedź na uzasadnioną 
opinię z dnia 3 kwietnia 2008 r. w ramach procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego IN/05/4534, informującą między innymi o planach dotyczących 
wdrożenia do stycznia 2009 r. nowych przepisów w sprawie opłat rejestracyjnych za pojazdy 
silnikowe. 
                                               
1 Rozdział 368, Ustawa o podatku od pojazdów silnikowych, zmieniona ustawa X z 
1994 r.
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Komisja otrzymała projekt ustawy, który był przedmiotem dyskusji podczas kilku spotkań 
Komisji z władzami maltańskimi. W trakcie tych spotkań Komisja poddała pewne kwestie 
pod dyskusję.

Dnia 29 stycznia 2009 r. Komisja otrzymała najnowszą wersję ustawy dotyczącej opłat 
rejestracyjnych za pojazdy silnikowe, która została przyjęta dnia 10 grudnia 2008 r. na mocy 
proklamacji prezydenckiej. Przedmiotowa ustawa jest obecnie poddawana kontroli.

6. Dalsza odpowiedź Komisji na petycje 0958/2007, 1028/2007 oraz 0206/2009, 
otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

W związku ze swoimi wcześniejszymi komunikatami w tej sprawie Komisja wnosi 
następujące dalsze uwagi.

W dniu 11 marca 2009 r. służby Komisji wysłały do maltańskich władz pismo z prośbą 
o dalsze szczegółowe informacje o dokładnej metodzie obliczania opłaty rejestracyjnej od 
używanych samochodów przywożonych na Maltę, którą przewidują nowe przepisy.

W dniu 15 maja 2009 r. władze Malty poinformowały Komisję, że nowe przepisy dotyczące 
opłaty rejestracyjnej za pojazdy silnikowe – ustawa dotycząca opłat rejestracyjnych za 
pojazdy silnikowe – zostały ostatecznie przyjęte. Załączyły również kopię tej ustawy. 

Dnia 25 maja 2009 r. Komisja otrzymała odpowiedź maltańskich władz na pismo z dnia 
11 marca 2009 r., w której wyjaśniają one sposób obliczania wartości rejestracyjnej 
używanych samochodów z przywozu. 

Obecnie służby Komisji analizują ostateczną wersję ustawy dotyczącej opłat rejestracyjnych 
za pojazdy silnikowe i odpowiedź maltańskich władz na pismo administracyjne z dnia 
11 marca 2009 r. Wydaje się, że nowy system opłat rejestracyjnych, oparty na obiektywnych 
kryteriach – emisji CO2, długości pojazdu i ilości pyłów zawieszonych (w przypadku 
silników diesel) – ma na celu spełnienie wymogów Komisji, o których mowa w uzasadnionej 
opinii z dnia 8 kwietnia 2008 r. 

Służby Komisji będą jednak nadzorować dalsze zmiany do ustawy w tym zakresie, które mają 
być przyjęte w lipcu 2009 r., a także zwrócą się z prośbą o wyjaśnienie niektórych aspektów. 
Na podstawie wyników tych dociekań Komisja podejmie decyzję o przyszłym działaniu 
w ramach procedury.

7. Dalsza odpowiedź Komisji na petycje 0958/2007, 1028/2007 oraz 0206/2009, 
otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

W odniesieniu do poprzedniej odpowiedzi udzielonej przez Komisję w tej sprawie dnia 
25 sierpnia 2009 r. Komisja wystosowała do władz maltańskich pismo administracyjne, 
wzywając do udzielenia bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu obliczania 
wartości rejestracyjnej samochodów, w tym kryteriów amortyzacji tej wartości, w celu 
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przeprowadzenia oceny zgodności tych metod z prawem wspólnotowym.

Dnia 19 listopada 2009 r. Komisja otrzymała odpowiedź władz maltańskich na pismo 
administracyjne. Według dostarczonych informacji planowano modyfikację systemu oceny 
wartości rejestracyjnej samochodów z początkiem stycznia 2010 r. w celu zapewnienia jego 
zgodności z wymogami, z uwzględnieniem uwag Komisji.

Władze maltańskie poinformowały także, że poprawki do ustawy o rejestracji pojazdów 
silnikowych zostaną tymczasowo przyjęte w formie prezydenckiej proklamacji i będą 
obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

Obecnie Komisja sprawdza najnowszą wersję poprawek oraz przewidywanych zmian, jakie 
mają zostać wprowadzone do systemu oceny wartości rejestracyjnej samochodów. Rezultaty 
tej analizy stanowić będą podstawę decyzji o podjęciu dalszych działań w ramach procedury.

8. Dalsza odpowiedź Komisji na petycje 0958/2007, 1028/2007 oraz 0206/2009, 
otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W dniu 22 grudnia 2009 r. służby Komisji wystosowały pismo do władz maltańskich, 
domagając się dalszych informacji na temat sposobu obliczania wartości rejestracyjnej 
samochodów.
W dniu 5 lutego 2010 r. władze maltańskie poinformowały, że w dniu 1 stycznia 2010 r., po 
ogłoszeniu przez prezydenta Malty w dniu 22 grudnia 2009 r., weszła w życie ustawa 
dotycząca podatku rejestracyjnego od samochodów ciężarowych. Wprowadziła ona nowy 
system podatku rejestracyjnego bazujący na maksymalnej dozwolonej masie, pojemności 
silnika oraz normach emisji (EURO 1–4 i więcej oraz EURO I–IV i więcej). Obecnie ustawa 
ta jest ponownie rozpatrywana przez parlament maltański.
W dniu 22 lutego 2010 r. władze maltańskie udzieliły odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 
22 grudnia 2009 r., informując ją między innymi, że nowy informatyczny system oceny 
wartości rejestracyjnej samochodów osobowych zaczął funkcjonować w dniu 11 stycznia 
2010 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze maltańskie, aby dokonać poprawnej 
oceny amortyzacji wartości samochodów, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich 
jak: data produkcji, rodzaj paliwa, model, miesiąc i rok rejestracji, jak również przebieg 
samochodów. Ponadto dane na temat cen samochodów opierają się na informacjach 
przekazywanych przez lokalnych sprzedawców, lokalnych internetowych bazach danych, a w 
przypadku braku informacji o rynku maltańskim na danych z rynku brytyjskiego, ponieważ 
wydaje się, że w odniesieniu do tych dwóch rynków występują pewne podobieństwa.  Ten 
nowy system podlega obecnie analizie ze strony Komisji.
Ponadto w dniu 5 marca 2010 r. i 30 marca 2010 r. Komisja przesłała władzom maltańskim 
dalsze uwagi dotyczące obecnej ustawy w sprawie samochodów ciężarowych. Oczekuje ona 
teraz na przekazanie przez władze maltańskie kolejnych informacji na temat planowanych 
zmian w ustawie.

Komisja podejmie decyzję w sprawie przyszłych działań w ramach tej procedury w 
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zależności od wyników wspomnianego wyżej badania oraz kolejnych zmian w maltańskim 
prawodawstwie regulującym podatek rejestracyjny od pojazdów silnikowych.

9. Dalsza odpowiedź Komisji na petycje 0958/2007, 1028/2007 oraz 0206/2009, 
otrzymana dnia 8 października 2010 r.

W związku ze swoimi wcześniejszymi komunikatami Komisja pragnie przedstawić 
Parlamentowi następujące dalsze uwagi.

Po przeanalizowaniu informacji dostarczonych przez władze maltańskie w piśmie z dnia 22 
lutego 2010 r. Komisja zwróciła się w dniu 21 maja 2010 r. z prośbą o dokładne wyjaśnienia 
w sprawie stosowanych metod oceny amortyzacji wartości samochodów osobowych.

W dniu 23 czerwca 2010 r. Komisja otrzymała odpowiedź na pismo z dnia 5 marca 2010 r., 
w którym władze maltańskie informują, że wprowadziły nową tabelę amortyzacji dotyczącą 
samochodów ciężarowych, a także nową metodykę oceny wartości amortyzacji tych 
pojazdów. Wiek samochodu oraz jego przebieg jest w niej brany pod uwagę.

W dniu 8 lipca 2010 r. władze maltańskie udzieliły odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 
21 maja 2010 r., wyjaśniając metodykę oceny wartości amortyzacji samochodów 
pasażerskich (uwzględniającej przebieg).
Mimo że władze maltańskie uwzględniły większość zaleceń Komisji, problem amortyzacji 
nowych samochodów pasażerskich w systemie informatycznym nie został jeszcze 
rozwiązany. Dlatego Komisja przewiduje dalsze kontakty z władzami maltańskimi w celu 
rozwiązania tego problemu.

W dniu 10 sierpnia 2010 r. służby Komisji otrzymały dodatkowe informacje dotyczące 
badania rynku maltańskiego w zakresie skali amortyzacji samochodów ciężarowych.
Dodatkowe dane dotyczą aspektów, które dotychczas nie były poruszane.
Ponadto Komisja nadal czeka na oficjalne informacje dotyczące przyjęcia poprawek do 
ustawodawstwa maltańskiego, regulujących kwestię podatku rejestracyjnego od pojazdów 
silnikowych.
Komisja zamierza również ponownie skontaktować się z władzami maltańskimi, aby 
wyjaśnić pozostałe aspekty dotyczące podatku rejestracyjnego od pojazdów silnikowych.
Na podstawie wyników tych dociekań Komisja podejmie decyzję dotyczącą przyszłego 
działania w przedmiotowym zakresie.

10. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 0958/2007, 1028/2007 oraz 0206/2009 
(REV. VII), otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Uwagi Komisji

W dniu 27 września 2010 r. Komisja, po analizie informacji dostarczonych przez maltańskie 
władze w przesłanej uprzednio korespondencji, wysłała wniosek z prośbą o, między innymi, 
dodatkowe wyjaśnienia w sprawie dokładnej daty wejścia w życie poprawki do ustawy o 
pojazdach silnikowych, kroków podjętych, aby zmienić system informatyczny w celu 
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dostosowania go do wymogów ustawodawstwa UE w zakresie pojazdów osobowych oraz w 
sprawie amortyzacji samochodów ciężarowych.

W dniu 10 listopada 2010 r. maltańskie władze przesłały odpowiedź na pismo Komisji, 
wyjaśniając aktualne zmiany w systemie informatycznym odnośnie do samochodów 
osobowych oraz informując, że poprawki do ustawy o pojazdach silnikowych dotyczące 
amortyzacji samochodów ciężarowych, uwzględniające uwagi Komisji, były przedmiotem 
debaty w maltańskim parlamencie. 

W dniu 17 stycznia 2011 r. maltańskie władze poinformowały Komisję, że 1 stycznia 2011 r. 
odnośne poprawki do ustawy o rejestracji pojazdów silnikowych weszły tymczasowo w życie 
na mocy proklamacji prezydenckiej z dnia 25 października 2010 r.

W dniu 24 marca 2011 r. maltańskie władze poinformowały Komisję, że 22 marca 2011 r. 
nowa ustawa zmieniająca ustawę o rejestracji pojazdów silnikowych została ostatecznie 
przyjęta przez maltański parlament. 

Po przeanalizowaniu obowiązującego obecnie na Malcie ustawodawstwa w zakresie opłat za 
rejestrację pojazdów silnikowych Komisja doszła do wniosku, że aktualnie wydaje się ono 
zgodne z prawem UE. 

W związku z tym i w świetle powyższych informacji Komisja podejmie decyzję o 
ewentualnym zakończeniu procedury o uchybienie.

11. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 0958/2007, 1028/2007 oraz 0206/2009 
(REV. VIII), otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Procedura w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Malcie w 
sprawie używanych samochodów została zamknięta w dniu 27 października 2011 r., 
ponieważ maltańskie ustawodawstwo zostało dostosowane do przepisów UE. 

Ustawa o rejestracji pojazdów silnikowych [CAP 368] kilkakrotnie ulegała zmianie na skutek 
uwag służb Komisji: zmieniono między innymi przepisy dotyczące podatku rejestracyjnego 
od pojazdów przywożonych z innych państw członkowskich (obejmujące prawidłową wartość 
amortyzacji samochodów, likwidację minimalnej opłaty rejestracyjnej, etc.). Zmiany 
dotyczyły samochodów osobowych (zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.) i samochodów 
ciężarowych (zmiany obowiązują od 1 stycznia 2010 r. i od 1 stycznia 2011 r.). Zgodnie z 
informacjami dostępnymi Komisji nie mają one mocy wstecznej; niemniej jednak 
zastosowano pewne przepisy przejściowe.


