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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jemmen li meta twaqqfet l-unjoni monetarja fl-Ewropa, ingħatat ftit wisq 
importanza lill-fatturi importanti għall-organizzazzjoni ta’ unjoni ekonomika, bħal 
pereżempju unjoni fiskali u setgħa leġiżlattiva ikbar fl-Unjoni. Skont hu, din is-sitwazzjoni 
wriet il-problemi tagħha fil-kriżi finanzjarja attwali b’konsegwenzi negattivi fuq il-prosperità 
taċ-ċittadini tal-UE. Huwa jagħti ftit eżempji speċifiċi ta’ nuqqasijiet fl-oqsma tat-tassazzjoni, 
tal-assigurazzjoni u tas-settur tal-bini fl-Awstrija. Il-petizzjonant jistaqsi x’vantaġġi toffrilu s-
sistema amministrattiva Ewropea vasta fil-ħajja tiegħu ta’ kuljum u jixtieq ikun jaf kif dawn 
in-nuqqasijiet jistgħu jiġu rimedjati u kif tista’ tiġi stabbilita, malajr kemm jista’ jkun, Unjoni 
li tappoġġja liċ-ċittadini u li tiffunzjona kif suppost.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' April 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' April, 2012

Il-petizzjonant ġustament jindika n-nuqqasijiet sinifikanti fil-mekkaniżmi għall-
koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u fiskali u l-effettività tas-sorveljanza ekonomika fl-
UEM qabel il-kriżi. Madankollu ma jkunx preċiż li jiġi suġġerit li l-fundaturi tal-UEM 
sempliċiment injoraw il-problemi u r-riskji sottostanti. Ir-regoli u d-dispożizzjonijiet fiskali 
għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika huma parti mill-qafas leġiżlattiv tal-UE. 
Madankollu, l-istrumenti eżistenti wrew li mhumiex b'saħħithom u effettivi biżżejjed sabiex 
jindirizzaw u jrażżnu l-iżviluppi avversi li dehru fis-snin reċenti. In-nuqqasijiet tal-istrumenti 
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kienu kompletament esposti fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u ekonomika. Dawn ġew riflessi 
fost l-oħrajn f'politiki fiskali li ma kinux ambizzjużi biżżejjed matul żminijiet ekonomiċi 
tajbin u fl-akkumulazzjoni ta' diverġenzi kbar fil-kompetittività u l-iżbilanċi makroekonomiċi, 
b'mod partikolari fiż-żona euro. Filwaqt li dawn l-iżviluppi ma kinux il-kawża tal-kriżi, huma 
għamluha ħafna aktar diffiċli għaż-żona euro u l-Istati Membri tagħha biex jegħlbuha. 
L-Unjoni Ewropea tgħallmet mill-esperjenza tal-kriżi. Pereżempju, il-Kummissjoni wieġbet 
billi pproponiet leġiżlazzjoni dwar is-superviżjoni finanzjarja fl-20091 u pakkett ta’ 
leġiżlazzjoni biex issaħħaħ il-governanza ekonomika fl-2010 (l-hekk imsejjaħ "6-Pack") li, 
fost l-oħrajn, iddefinixxiet aktar il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u introduċiet strument ġdid biex 
jiġu indirizzati l-iżbilanċi makroekonomiċi b'mod sistematiku2. Iż-żewġ settijiet ta' 
leġiżlazzjoni kienu negozjati u adottati pjuttost malajr mill-koleġiżlaturi, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Il-leġiżlazzjoni "6-Pack" saħħet b'mod sinifikanti l-inċentivi għal 
politiki ekonomiċi u fiskali b’saħħithom, inkluż permezz ta' sanzjonijiet jew multi, fejn 
meħtieġ. Din daħlet fis-seħħ f'Diċembru 2011 u qed tiġi applikata b'mod rigoruż mill-
Kummissjoni Ewropea minn dakinhar. Il-ħtieġa li tindirizza l-kriżi kontinwa tad-dejn sovran 
ġiegħlet lill-Kummissjoni tippreżenta rispons komprensiv fil-"pjan direzzjonali tagħha lejn l-
istabbiltà u t-tkabbir", li ġie ppreżentat mill-President Barroso lill-Parlament Ewropew fit-12 
ta' Ottubru, 20113. Parti essenzjali ta' dak il-pjan direzzjonali huwa l-għan li jikkoreġi xi 
problemi fundamentali li fadal fil-governanza taż-żona eero, li għalihom jalludi ġeneralment 
il-petizzjonant. Il-Kummissjoni għamlitha ċara li bħala parti minn dak ir-rispons għandu jkun 
hemm aktar integrazzjoni u passi lejn unjoni fiskali. Sabiex jintlaħaq dan il-għan il-
Kummissjoni f'Novembru 2011 għamlet proposti leġiżlattivi addizzjonali, li diġà bdew 
jaħdmu fuqhom il-koleġiżlaturi, biex tissaħħaħ aktar is-sorveljanza ekonomika u baġitarja4. Il-
Kummissjoni ressqet ukoll Green Paper biex tniedi diskussjoni dwar il-fattibilità ta' bonds ta' 
stabbiltà. Fl-istess ħin, il-Kapijiet ta' Stat u ta’ Gvern taż-żona euro qablu fuq ftehim 
intergovernattiv dwar unjoni ekonomika msaħħa5. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-ftehim 
intergovernattiv għandhom isiru parti mill-qafas legali tal-UE mill-aktar fis possibbli. 

Il-petizzjonant jidher ukoll li qed jirreferi għal nuqqas ta' applikazzjoni korretta tat-Tieni 
Direttiva dwar Assigurazzjoni Mhux Fuq il-Ħajja (id-Direttiva 88/357/KEE)6 mill-industrija 
tal-assigurazzjoni u l-awtorità superviżorja kompetenti Awstrijaka dwar l-assigurazzjoni. 
L-Ewwel Direttiva dwar Assigurazzjoni Mhux Fuq il-Ħajja (Direttiva 73/239/KEE)7, kif  ġiet 
emendata u supplimentata sussegwentement bit-Tieni Direttiva dwar Assigurazzjoni Mhux 

                                               
1 Ara l-lista ta' dokumenti leġiżlattivi fuq il-BERS u t-tliet aġenziji (ABE, AEAPX, u AETS) ippubblikata 

f'Diċembru 2010 fil-link li ġej: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 Ara l-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-governanza ekonomika ppreżentati f'Settembru 
2010:http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm u l-leġiżlazzjoni adottata abbażi ta' 
dan:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 Ara t-test tal-Komunikazzjoni dwar il-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni fil-link li ġej: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:MT:PDF

4 Ara t-testi li jiffurmaw parti mill-pakkett ippreżentat mill-Kummissjoni fit-23 ta' Novembru, 2011 fil-link li ġej: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 Ara t-test tad-dikjarazzjoni mill-Kapijiet ta' Stat u ta’ Gvern taż-Żona Euro tad-9 ta' Diċembru, 2011 fil-link li ġej: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf

6 ĠU L 172, 4.7.1988, p. 1–14.
7 ĠU L 228, 16.8.1973, p. 3–19.
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tal-Ħajja u t-Tielet Direttiva dwar Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja (Direttiva 92/49/KEE)1, 
tipprovdi qafas legali armonizzat għat-twettiq ta' negozju ta' assigurazzjoni mhux tal-ħajja. Id-
Direttivi jistabbilixxu li awtorizzazzjoni ta' assigurazzjoni hija valida għall-UE kollha. 
Kumpanija tal-assigurazzjoni tista' tiddeċiedi li twettaq negozju fi Stati Membri oħra taħt id-
dritt ta’ stabbiliment jew il-libertà li jiġu provduti servizzi. Madankollu, il-liġi tal-UE ma 
tobbligax lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni biex ikunu attivi fi Stati Membri oħra.  Dan ifisser 
li kumpanija tal-assigurazzjoni Awstrijaka mhix obbligata li tkopri riskji ta' assigurazzjoni fl-
Italja. Fil-qasam tal-assigurazzjoni kummerċjali japplika l-prinċipju ġenerali tal-libertà 
kuntrattwali. 
Fir-rigward tal-osservazzjonijiet tal-petizzjonant dwar it-taxxa Awstrijaka fuq il-karozzi 
"NOVA", għandu jiġi osservat li t-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq il-karozzi mhix armonizzata fil-
livell tal-UE. Fin-nuqqas ta’ tali miżuri, l-Istati Membri jistgħu jimponu taxxi bħal dawn u 
jiddeċiedu unilateralment fuq il-livelli u l-metodi ta’ kalkolu tagħhom. Konsegwentement, l-
Awstrija hija libera li timponi taxxa ta' reġistrazzjoni fuq karozzi rreġistrati għall-ewwel darba 
fit-territorju tagħha.
Meta jitqies dan, l-Istati Membri jibqgħu ħielsa li japplikaw taxxi interni għall-karozzi bil-
mutur, u numru kbir ta' Stati Membri japplikaw taxxi bħal dawn. Barra minn hekk, anke fost 
dawk li japplikaw dawn it-taxxi, jeżistu differenzi sinifikanti fir-rigward tal-istrutturi u l-
livelli tagħhom. 
Meta jagħmlu dan, madankollu, l-Istati Membri għandhom josservaw l-Artikolu 110 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jipprojbixxi li Stati Membri jimponu 
taxxi ogħla fuq prodotti importati minn Stati Membri oħra minn dawk imposti fuq prodotti 
domestiċi simili u li jikkompetu ma' dawn.
Bħalissa, ma hemm l-ebda indikazzjoni li l-leġiżlazzjoni Awstrijaka dwar it-tassazzjoni tal-
karozzi qed tikser il-liġi tal-UE.
Il-Kummissjoni hija konxja mid-diffikultajiet li qed jikkonfrontaw iċ-ċittadini bit-taxxi 
imposti fuq il-vetturi u hija wkoll konxja mill-fatt li n-nuqqas ta' armonizzazzjoni attwali 
jirrappreżenta ostakli. Sabiex tinstab soluzzjoni, il-Kummissjoni fl-20052 ppreżentat proposta 
li pprovdiet fost l-oħrajn l-abolizzjoni ta' taxxi ta' reġistrazzjoni fuq perjodu ta' 10 snin. Dik il-
proposta ma rċevitx biżżejjed appoġġ mill-Istati Membri, peress li hija meħtieġa unanimità fi 
kwistjonijiet fiskali.  Għalkemm l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tat-tassazzjoni 
teħtieġ unanimità fil-Kunsill, il-Kummissjoni tibqa' tittama li l-Istati Membri se juru rieda 
biex jitneħħew l-ostakli fiskali fis-suq Intern. Reċentement, il-Kummissjoni irreferiet għal din 
il-problema fil-Komunikazzjoni tagħha dwar "It-tneħħija ta' ostakoli fiskali transkonfinali 
għaċ-ċittadini tal-UE"3 bħala xkiel. 
Fir-rigward tal-kwistjonijiet relatati mas-suq Awstrijak dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni, is-
servizzi tal-Kummissjoni diġà infurmaw lill-petizzjonant, permezz ta' ittra tal-25 ta' Lulju, 
2011, li l-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq li jsiru fuq il-bażi ta' leġiżlazzjoni tas-Suq Intern 
jaqgħu fil-kompetenza tal-Istati Membri, u mhux direttament tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, 
il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-petizzjonant sabiex jesprimi t-tħassib tiegħu mal-Awtoritajiet 

                                               
1 ĠU L 228, 11.8.1992, p. 1–23.
2 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar taxxi relatati mal-karozzi tal-passiġġieri, COM(2005)261 finali tal-5 ta' Lulju, 

2005.
3 COM(2010)769 tal-20 ta' Diċembru, 2010, Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kumitat Soċjali dwar It-tneħħija ta’ ostakoli fiskali transkonfinali għaċ-ċittadini tal-UE. 
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Awstrijaċi għas-Sorveljanza tas-Suq. Barra minn hekk, tirrakkomanda li kwalunkwe 
pretensjoni tkun akkumpanjata minn eżempji speċifiċi u dokumentazzjoni, li juri l-validità 
tagħha. 
L-Awtorità nazzjonali kompetenti dwar is-Sorveljanza tas-Suq fl-Awstrija hija :
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Konklużjonijiet
Fir-rigward tad-dgħufijiet tal-governanza tal-UEM u ż-żona euro, il-Kummissjoni u l-
koleġiżlaturi mxew malajr biex dawn jiġu kkoreġuti u huma fil-proċess li jieħdu miżuri 
sinifikanti oħra dwar dan.


