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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0128/2011, imressqa minn Klaus Zeitler, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar problema transkonfinali bejn il-Ġermanja u Franza 
minħabba reġistrazzjoni ta’ trejler

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ħadem fi Franza, iżda żamm ir-reġistrazzjoni tal-karozza maħruġa lilu fil-
Ġermanja - ħaġa kompletament legali. Madankollu, huwa xtara trejler waqt li kien Franza li 
skont ir-regoli Franċiżi ngħata l-istess pjanċi ta’ reġistrazzjoni tal-karozza li ġew ipprovduti 
mill-bejjiegħ. Malli mar lura l-Ġermanja, huwa twaqqaf mill-pulizija u ġie akkużat 
b’’falsifikazzjoni tal-pjanċi ta’ reġistrazzjoni’ għall-ebda raġuni valida.

2. Ammissibiltà

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-vetturi għandhom jiġu reġistrati fl-Istat Membru tar-residenza permanenti1. L-
Artikolu 7 tad-Direttiva 83/182/KEE2 u l-Artikolu 6 tad-Direttiva 83/183/KEE3 (2) 
                                               
1 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Marzu 2002, Cura Anlagen GmbH v Auto Service 
Leasing GmbH (ASL), Kawża C-451/99, Ġabra 2002, p. I-03193 
http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 Direttiva tal-Kunsill 83/182/KE dwar eżenzjonijiet mit-taxxa ġewwa l-Komunità għal ċerti 
mezzi ta’ trasport temporanjament importati fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor. (ĠU L 
105, 23.4.1983, p. 23.4.1983, p. 59).
3 Direttiva tal-Kunsill tat-28 ta' Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għal 
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jistabbilixxu regoli preċiżi għad-determinazzjoni tar-residenza normali biex jiġu jgħixu aktar 
minn 185 ġurnata fis-sena f’post speċifiku. Il-vetturi kollha u t-trejlers tagħhom soġġetti 
għall-approvazzjoni skont id-Direttiva 2007/46/KE1 għandhom iġorru pjanċa 
regolamentari f’konformità mad-Direttiva 76/114/KE2 li turi fost l-oħrajn in-numru ta’ 
identifikazzjoni tal-vettura, il-massa mgħobbija massima permissibbli u l-massa 
massima tat-triq permessibbli għal kull fus. Ir-rekwiżiti biex jiġu reġistrati ċerti 
kategoriji ta’ vetturi mhumiex koperti mil-leġiżlazzjoni tal-UE. Filwaqt li trejlers 
b’veloċità permissibbli ta’ aktar minn 25km/h għandhom jiġu reġistrati skont il-liġi 
Ġermaniża, trejlers żgħar għall-karozzi tal-passiġġieri mhumiex soġġetti għar-
reġistrazzjoni skont il-leġiżlazzjoni Franċiża. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni 
Ġermaniża tipprovdi li l-pjanċi ta’ reġistrazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
dokumenti uffiċjali. Il-Kummissjoni tixtieq ukoll twieġeb għall-mistoqsijiet speċifiċi 
mqajma mill-petizzjonant.
- Meta jiċċaqalqu fl-UE, huwa diffiċli għaċ-ċittadini biex jiksbu ċertu informazzjoni, 
speċjalment fir-rigward tal-affarijiet li jaffettwaw liż-żewġ pajjiżi. Ħadd ma jħossu 
responsabbli u ma jrid veramament jerfa’ r-responsabbiltà:
Il-Kummissjoni toffri fuq il-websajt tagħha http://europa.eu/youreurope/index.htm   
informazzjoni għaċ-ċittadini u għan-negozji dwar ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni mill-
ġdid tal-vetturi meta jiċċaqalqu minn Stat Membru għal ieħor.
- Hemm pajjiżi tal-UE fejn vetturi huma trattati b’mod differenti fir-rigward tar-
reġistrazzjoni minn dawk fil-Ġermanja. Imma kull min bħala Ġermaniż jidħol fil-
Ġermanja huwa soġġett għall-prosekuzzjoni:
Il-leġiżlazzjoni Ewropea ma tkoprix ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni ta’ ċertu kategoriji 
ta’ vetturi (eż. trejlers ħfief), li jibqgħu kwistjoni tal-Istati Membri individwali. Iċ-
ċittadini li jiksru leġiżlazzjoni nazzjonali bħal din huma normalment soġġetti għall-
prosekuzzjoni.
- Hemm dokumenti ta’ reġistrazzjoni Franċiżi, li mhumiex rikonoxxuti fil-Ġermanja:
Minħabba li t-trejler inkwistjoni fil-każ preżenti ma ġiex soġġett għar-reġistrazzjoni fi 
Franza, l-ebda dokument ta’ reġistrazzjoni uffiċjali Franċiż ma nħareġ. Id-dokumenti 
ta’ reġistrazzjoni li nħarġu mill-awtoritajiet Franċiżi biss f’konformità mad-
Direttiva 1999/37/KE3 għandhom jiġu rikonoxxuti b’mod reċiproku minn Stati Membri 
oħra.
- Fil-Ġermanja għandek bżonn pjanċa regolamentari tal-UE, filwaqt li fi Franza ma 
għandekx bżonn:
Il-pjanċi regolamentari f’konformità mad-Direttiva 76/114/KEE huma mandatorji 
għall-vetturi kollha u t-trejlers tagħhom soġġetti għall-approvazzjoni skont id-
Direttiva 2007/46/KE.
- Iċ-ċaqliq lejn il-Ġermanja minn barra huwa kkumplikat mill-awtoritajiet:
Il-piż amministrattiv, kif iddikkjarat mill-petizzjonant għall-approvazzjoni individwali 
(~10 minuti u tariffa ta’ € 120) ma tidhirx li hija disproporzjonata.

                                                                                                                                                  
importazzjonijiet permanenti minn xi Stat Membru tal-propjetà personali ta’ individwi 
(ĠU L 105, 23.4.1983, p. 64).
1 (ĠU L 263, 9.10.2007,p.1)
2 (ĠU L 24, 30.1.1976, p. 1)
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/ tad-29 ta’ April dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi, 
ĠU L 138, 1.6.1999, p. 57–65


