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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0805/2011 imressqa minn Sándor Polgár, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, f’isem il-kumpanija Tibor Trans Kft, dwar il-moviment ħieles ta’ 
oġġetti fi ħdan l-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li s-semitrejler Mercedes tal-kumpanija tiegħu twaqqaf fid-dwana 
Ġermaniża fid-9 ta’ Mejju 2011 u ġiet imposta fuqu multa ta’ EUR 185.34 peress li t-tank tal-
karburanti kellu fuqu l-isem tad-ditta MAN minflok Mercedes. Il-petizzjonant jgħid li l-liġi 
Ġermaniża tistipula li l-vetturi jistgħu jiċċirkolaw fit-triq biss b’tank tal-karburanti prodott fil-
fabbrika rilevanti, u jqis li din id-dispożizzjoni tikser il-prinċipju ta’ moviment ħieles ta’ 
oġġetti fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

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

Arranġamenti ġenerali b’rabta mad-dazju tas-sisa huma regolati mid-Direttiva tal-
Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008. Dispożizzjonijiet speċjali dwar il-konsum 
tal-prodotti tal-enerġija huma stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-
27 ta’ Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ 
enerġija u elettriku (hawnhekk iżjed ’il quddiem id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-
Enerġija) skont liema l-karburanti tal-magni huma soġġetti għad-dazju tas-sisa (l-
Artikolu 2(1)b).

Id-Direttiva 2008/118 tistabbilixxi li d-dazju għandu jsir imponibbli fil-ħin, u fl-Istat Membru,  
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tar-rilaxx tal-konsum (l-Artikolu 7(1)).

Fil-każ li prodott tal-enerġija taxxabbli jinżamm għal raġunijiet kummerċjali fi Stat Membru 
ieħor sabiex jiġi kkonsenjat jew użat hemmhekk, għandha tapplika r-regola ġenerali stabbilita 
fl-Artikolu 33 tad-Direttiva 2008/118. Id-Direttiva tgħid li fejn prodott, li huwa soġġett għad-
dazju tas-sisa u li kien rilaxxat għall-konsum fi Stat Membru wieħed, jinżamm għal finijiet 
kummerċjali fi Stat Membru ieħor sabiex jiġi kkonsenjat jew użat hemmhekk, huwa għandu 
jkun soġġett għad-dazju tas-sisa u d-dazju tas-sisa għandu jintalab f’dak l-Istat Membru l-
ieħor.
L-Artikolu 24(1) tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija jipprovdi eżenzjoni minn 
din ir-regola għaż-żjut minerali rilaxxati għall-konsum fi Stat Membru, miżmuma ġo tankijiet 
standard ta’ vetturi kummerċjali bil-mutur u maħsuba biex jintużaw bħala karburant minn 
dawk l-istess vetturi.

L-Artikolu 24(2) jippreżenta d-definizzjonijiet li ġejjin għall-finijiet tal-Artikolu 24(1):
“ ‘Tankijiet standard’ għandha tfisser:

- it-tankijiet imwaħħla b’mod permanenti mill-fabbrikant mal-vetturi kollha bil-mutur tal-
istess tip bħal vetturi inkwistjoni u li l-armar permanenti tagħhom jippermetti li l-
karburant jintuża direttament, kemm għall-iskop ta’ propulsjoni u, fejn xieraq, għall-
operazzjoni, waqt it-trasport, ta’ sistemi ta’ tkessiħ u ta’ sistemi oħra. Tankijiet tal-gass 
imwaħħla ma’ vetturi bil-mutur iddiżinjati għall-użu dirett tal-gass bħala karburant u 
tankijiet imwaħħla mas-sistemi l-oħra li bihom il-vettura tista’ tkun mgħammra, ukoll 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala tankijiet standard;

- it-tankijiet imwaħħla b’mod permanenti mill-fabbrikant mal-kontenituri kollha tal-istess 
tip bħal kontenitur inkwistjoni u li l-armar permanenti tagħhom jippermetti li l-karburant 
jintuża direttament għall-operazzjoni, waqt it-trasport,  tas-sistemi ta’ tkessiħ u ta’ sistemi 
oħra li bihom ikunu mgħammra kontenituri speċjali.”

“Kontenitur speċjali” għandha tfisser kull kontenitur mgħammar b’apparat speċjali ddiżinjat 
għal sistemi ta’ tkessiħ, sistemi ta’ ossiġenizzazzjoni, sistemi ta’ iżolazzjoni termika jew 
sistemi oħra.”

F’dan il-kuntest, ir-referenza għall-fabbrikant tirreferi b’mod ċar għall-fabbrikant tal-vettura. 
Din l-interpretazzjoni kienet ukoll ikkonfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
fil-Kawża C-247/97. Għandu jiġi enfasizzat li ladarba tank jiġi mmuntat, wara ma jistax 
jinbidel ma’ mudell differenti, mingħajr ma titqiegħed f’riskju l-eżenzjoni pprovduta fl-
Artikolu 24(1). Il-konformità teknika tat-tank mibdul mal-liġi applikabbli jew approvazzjoni 
tat-tibdil mill-awtoritajiet lokali pereżempju mill-Bord tal-Kontroll Tekniku m’għandhiex 
rilevanza għad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 24(2).

Tankijiet ta’ sostituzzjoni (ta’ tip differenti mit-tank standard kif jingħad b’mod korrett) u 
tankijiet supplimentari mhumiex konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti għal “tank standard” 
hekk kif definiti fl-Artikolu 24(2) tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija u 
għaldaqstant, l-eżenzjoni mogħtija fl-Artikolu 24(1) tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-
Enerġija ma tapplikax. B’konsegwenza, is-Servizzi Doganali Ġermaniżi, bħall-awtoritajiet l-
oħra kollha tal-Istati Membri, għandhom permess jintaxxaw il-karburant f’tankijiet 
addizzjonali abbażi tar-regolamenti nazzjonali tat-taxxa fuq żejt minerali skont ir-regoli 
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ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 33(1) tad-Direttiva 2008/118 hekk kif spjegat hawn fuq.

F’każijiet bħal dawn, id-detentur ta’ dawn il-prodotti jrid jikkonforma mar-rekwiżiti kollha 
stabbiliti fl-Artikolu 34 tad-Direttiva 2008/118, fost l-oħrajn billi jippreżenta dikjarazzjoni 
lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, jiggarantixxi l-ħlas tad-dazju u 
jħallas id-dazju. 

Sabiex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja, l-Artikolu 33(6) tad-Direttiva 2008/118 jistabbilixxi li 
d-dazju tas-sisa għandu, fuq talba, jiġi rrimborżat jew maħfur fl-Istat Membru fejn ikun seħħ 
ir-rilaxx għall-konsum, meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor isibu li dak id-
dazju tas-sisa jkun sar imponibbli u jkun inġabar f’dak l-Istat Membru.

Fl-aħħar, il-Kummissjoni hija infurmata dwar problemi eżistenti fl-applikazzjoni konkreta 
tad-definizzjoni attwali ta’ tankijiet standard. Il-proposta riċenti tagħha biex temenda d-
Direttiva 2003/96/KE1 fiha definizzjoni riveduta ta’ ‘tankijiet standard’ fl-Artikolu 24(2).

Konklużjoni

Hija fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali li jivvalutaw il-fatti tal-każ sabiex jiġi 
determinat jekk il-petizzjonant użax tank standard jew le. Fi kwalunkwe każ, minħabba n-
nuqqas ta’ evidenza li tipprova l-eżistenza ta’ leġiżlazzjoni jew prattika amministrattiva 
ġenerali li tmur kontra l-liġi tal-UE, m’hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex din il-kwistjoni 
tkompli tiġi segwita.

                                               
1 COM(2011)169 tat-13 ta’ April 2011


