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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0331/2007, mressqa mis-Sur Ioan Păun Cojocariu, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar problemi bir-reġistrazzjoni fir-Rumanija ta’ vettura li nxtrat fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li huwa xtara Seat Ibiza tas-sena 2000 fil-Ġermanja, iżda meta kien 
qiegħed jipprova jirreġistraha fir-Rumanija huwa ntalab biex jagħmel ħlas għoli ta' 
reġistrazzjoni, minħabba li l-awtoritajiet Rumeni kienu tal-fehma li l-vettura laħqet biss l-
istandards EURO 2 u mhux dawk tal-EURO 4, kif speċifikat fil-karta ta’ l-identità Ġermaniża 
tagħha. Il-petizzjonant jistaqsi dwar jekk fil-fatt hemmx differenza bejn ir-Rumanija u l-
Ġermanja fir-rigward tat-twaqqif ta’ l-istandards dwar it-tniġġis mill-vetturi. Huwa 
jikkunsidra li safa’ vittma ta’ abbuż maħluq sabiex ikollu jħallas taxxa ogħla għar-
reġistrazzjoni u jixtieq li l-Parlament Ewropew jinvestiga l-każ tiegħu.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fid-29 ta’ Novembru 2007.

Skond l-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE, l-Istati Membri ma jistgħux japplikaw 
tassazzjoni diskriminatorja li tirriżulta f’piż ikbar tat-taxxa li jiġi impost fuq prodotti li jiġu 
impurtati milli fuq prodotti domestiċi simili. Fir-rigward tat-tassazzjoni fuq vetturi bil-mutur 
użati dan ifisser li: 1) ir-rati tat-taxxa li jiġu applikati fuq vetturi li jiġu impurtati ma jistgħux 
ikunu ogħla minn dawk applikati fuq oħrajn simili li diġà jkunu ġew irreġistrati fis-suq 
domestiku; 2) l-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE xorta waħda jkun qiegħed jinkiser 
meta t-taxxa li tiġi ċċarġjata fuq il-vettura li tiġi impurtata u dik iċċarġjata fuq vettura 
domestika simili tiġi kkalkulata b’mod differenti fuq il-bażi ta' kriterji differenti li jwasslu, 
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anki jekk f’ċerti każijiet biss, għal tassazzjoni ogħla li tiġi imposta fuq il-prodott li jiġi 
impurtat1. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jimponu tassazzjoni divrenzjali fuq prodotti simili fuq il-
bażi ta’ kriterji oġġettivi għall-insegwiment ta' l-għanijiet kompatibbli mal-liġi Komunitarja. 
Bi prinċipju, m’hijiex ħaġa li tmur kontra l-liġi Komunitarja li Stat Membru jintaxxa taxxi ta’ 
reġistrazzjoni fuq vetturi bil-mutur li l-ammont tagħhom jista’ jkun differenti jiddependi minn 
kriterji oġġettivi bħat-tip ta’ fjuwil li jintuża, l-istandards ta’ l-emissjonijiet jew f’xi każijiet il-
kapaċità tal-magna, meta dan id-divrenzjar jimmira li jinkoraġġixxi x-xiri ta’ inqas vetturi li 
jniġġsu u li jippreserva l-ambjent kemm-il darba jiġi rrispettat l-Artikolu 90 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-KE2. Dan ifisser li fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fuq livell Komunitarju, l-
Istati Membri huma liberi li jiddistingwu fost livelli differenti ta’ tniġġis għall-finijiet tat-
taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq il-vetturi u li jistabbilixxu l-livell tat-taxxa li jqisu xieraq.  
Għaldaqstant, l-istandard adottat fir-Rumanija jista’ jkun differenti minn dak stabbilit fil-
Ġermanja anki jekk dan ma jidhirx li huwa l-każ. 

Skond il-leġiżlazzjoni Rumena, l-ammont ta’ taxxa ta’ reġistrazzjoni dovuta fuq il-vetturi 
tiddependi fuq il-kapaċità tal-magna, iż-żmien li għandha l-vettura bil-mutur u l-istandards ta’ 
l-emissjonijiet.  L-istandards ta’ l-emissjonijiet jiġu stabbiliti billi jintużaw l-indikaturi EURO 
1-5. Matul il-laqgħat tekniċi mal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Rumeni kkonfermaw li, billi jsir 
użu mill-indikaturi EURO 1-5, il-leġiżlazzjoni Rumena fil-fatt tirreferi għal-limiti ta’ l-
emissjonijiet EURO kif definit mil-leġiżlazzjoni tal-KE dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ 
vetturi.  Dan ifisser li vettura bil-mutur li jiġi approvat it-tip tagħha fil-Ġermanja bħala wieħed 
li jikkonforma ma’ l-istandards EURO 2 taqa’ fi ħdan l-istess kategorija fir-Rumanija. Hija 
ħaġa tassew diffiċli li dan il-kriterju jiġi interpretat b’mod differenti milli kif ġie kkjarifikat 
mill-awtoritajiet Rumeni lill-Kummissjoni. Madankollu, il-petizzjonant jistqarr li r-Reġistru 
Rumen tal-Vetturi japplika ħażin dan il-kriterju.  

Il-petizzjonant jallega li l-vettura li xtara fil-Ġermanja ġiet immanifatturata f’April 2000. 
Skond id-Direttiva 98/69/KE hija ħaġa possibbli li vettura tal-passiġġieri li tkun ġiet 
immanifatturata fl-2000 tikkonforma biss ma’ EURO 2 f’każ li jkun ġie approvat it-tip tagħha 
qabel l-2000 u bdiet tagħti servizz qabel l-2001. Isegwi li l-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonant tqajjem punt ibbażat fuq il-fatti, li jista' jiġi solvut biss billi jsir rikors għal mezzi 
amministrattivi/ġudizzjali nazzjonali ta’ riżarċiment. 

KONKLUŻJONI

L-indikaturi EURO 1-5, skond l-awtoritajiet Rumeni, jirreferu għal-leġiżlazzjoni tal-KE dwar 
l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, u għaldaqstant, il-każ ippreżentat mill-petizzjonant jidher li 
jqajjem punt ibbażat fuq il-fatti li jista’ jiġi solvut biss fuq livell nazzjonali. F’każ li l-
                                               
1    Is-Sentenza tal-Qorti tad-19 ta’ Settembru 2002 fil-Kawża C-101/00 Tulliasiamies u Antti Siilin, ECR (Rapport tal-Qorti 

Ewropea) [2002], p. I-   07487, il-punt 53.
2 Is-Sentenza tat-2 ta’ April 1998 fil-Kawża C-213/96, Outokumpu Oy, ECR (Rapport tal-Qorti Ewropea) [1998], p. I-

01777, il-punt 30; is-Sentenza ta’ l-10 ta’ Ottubru fil-Kawża 148/77,  H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. v 
Hauptzollamt de Flensburg, ECR (Rapport tal-Qorti Ewropea) [1978], p. 01787, il-punt 18.
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petizzjonant ikun jixtieq jikseb kjarifika addizzjonali dwar l-allegat inċident, il-Kummissjoni 
tistiednu sabiex jikkuntattja liċ-ċentru nazzjonali Rumen SOLVIT, solvit@dae.gov.ro.
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