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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett Petizzjoni 0265/2008, imressqa minn Horaţiu Margoi ta’ nazzjonalità 
Rumena, f’isem il-klabb Rumen tal-karozzi, u b’120,000 firma, rigward it-
taxxa li trid titħallas fir-Rumanija mal-ewwel reġistrazzjoni ta’ karozzi 
mixtrija minn Stati Membri oħra tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal-livell għoli ta’ taxxi fuq l-ewwel reġistrazzjoni ta’ karozzi 
mixtrija fi Stati Membri oħra tal-UE, u jargumenta li dan imur kontra l-prinċipju tal-
moviment ħieles tal-prodotti. Huwa jikkontesta l-argumenti li tressqu mill-Gvern Rumen li 
jgħidu li t-taxxa hija bbażata fuq il-livell potenzjali ta’ tniġġis ikkawżat mill-vetturi, u jiġbed 
l-attenzjoni li l-entratura tat-taxxa taħt l-intestatura tal-baġit ‘dazji oħra tas-sisa’ turi b’mod 
aktar ċar in-natura vera tagħha. Il-petizzjonant qed jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu l-
azzjoni meħtieġa biex ikun żgurat li l-awtoritajiet Rumeni jallinjaw l-arranġamenti tat-taxxa 
tagħhom mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti
informazzjoni skont ir-Regola192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal-livell għoli ta’ taxxi fuq l-ewwel reġistrazzjoni ta’ karozzi 
mixtrija fi Stati Membri oħra tal-UE, u jargumenta li dan imur kontra l-prinċipju tal-
moviment ħieles tal-prodotti. Huwa jikkontesta l-argumenti li tressqu mill-Gvern Rumen li 
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jgħidu li t-taxxa hija bbażata fuq il-livell potenzjali ta’ tniġġis ikkawżat mill-vetturi, u jiġbed 
l-attenzjoni li l-entratura tat-taxxa taħt l-intestatura tal-baġit ‘dazji oħra tas-sisa’ turi b’mod 
aktar ċar in-natura vera tagħha. Il-petizzjonant qed jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu l-
azzjoni meħtieġa biex ikun żgurat li l-awtoritajiet Rumeni jallinjaw l-arranġamenti tat-taxxa 
tagħhom mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

II. Osservazzjonijiet legali

L-ewwel nett wieħed għandu jinnota li m’hemm l-ebda armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
Ewropea fil-qasam tat-taxxa għar-reġistrazzjoni tal-karozzi. Dan ifisser li l-Istati Membri 
jistgħu jimponu dawn it-taxxi u jiddeċiedu b’mod unilaterali dwar il-livell u l-metodi ta’
kalkolazzjoni tagħhom. Fil-fatt, fil-każ tal-Kummissjoni v. id-Danimarka, il-Qorti tal-
Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE ma jservix biex jiċċensura 
l-eċċessività tal-livelli ta’ tassazzjoni u li l-Istati Membri jistgħu jiffissaw rati ta’ taxxa fil-
livelli li jidhrilhom li huma xierqa1. Skont il-Qorti, ukoll rati ta’ taxxa għoljin ħafna ma 
jistgħu jitqiesu li jmorru kontra l-liġi Komunitarja sakemm dawn huma imposti bl-istess mod 
fuq prodotti domestiċi u dawk miġjuba minn Stati Membri oħra.

B'mod partikulari fir-rigward tat-tassazzjoni ta’ vetturi użati, hija każistika stabbilita sew tal-
Qorti li l-Artikolu 90 tat-Trattat KE ma jkunx qed jiġi rispettat jekk ammont ta’ taxxa fuq 
karozza użata li ġejja minn Stat Membru ieħor huwa akbar minn taxxa residwa inkluża fil-
valur ta’ vettura simili li diġà ġiet reġistrata fis-suq domestiku bħala ġdida2. Skont il-Qorti, id-
diskriminazzjoni proskritta mill-Artikolu 90 tat-Trattat KE tista’ tiġi evitata jekk it-tnaqqis 
reali fil-valur tal-vettura impurtata jiġi meqjus billi jitnaqqas kif xieraq l-ammont tat-taxxa 3.

Il-Kummissjoni eżaminat bir-reqqa r-regoli Rumeni dwar it-taxxi ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi 
fid-dawl tal-Artikolu 90 tat-Trattat KE u kkonkludiet li dawn ir-regoli ma jirrispettawx il-
prinċipju tat-trattament ugwali. B'konsegwenza ta’ dan, fit-23 ta’ Marzu 2007, permezz ta’
ittra ta’ notifika formali, il-Kummissjoni infurmat lir-Repubblika Rumena l-konvinzjoni li r-
regoli nazzjonali tagħha dwar it-taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi ma kinux kompatibbli 
mal-liġi Komunitarja. Fit-28 ta’ Novembru 2007, il-Kummissjoni ħadet il-pass li kien imiss 
f’din il-proċedura ta’ ksur billi ħarġet opinjoni motivata u talbet formalment lir-Rumanija biex
timmodifika d-dispożizzjonijiet kontestati.

Fil-21 ta’ April 2008, ir-Rumanija adottat l-Ordinanza ta’ Emerġenza Nru 50/2008 bil-għan li 
tallinja r-regoli tagħha mal-acquis. Fit-2 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni rċeviet regoli 
nazzjonali li jimplimentaw l-ordinanza ta’ emerġenza hawn fuq imsemmija.

L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-leġiżlazzjoni adottata ma tidhirx li tmur kontra l-Artikolu 

                                               
1 Sentenza tal-Qorti tal-11 ta’ Diċembru 1990 fil-Każ C-47/88 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v ir-

Renju tad-Danimarka, ECR 1990, p. I-04509, punt 10.

2 Sentenza tal-Qorti tat-22 ta’ Frar 2001 fil-Każ C- 393/98 Ministero Publico u Gomes Valente v Fazenda 
Publica, ECR 2001, p. I-01327.

3 Sentenza tad-9 ta’ Marzu 1995 fil-Każ C-345/93 Fazenda Pública u Ministério Público v Américo João 
Nunes Tadeu, ECR 1995 Paġna I-00479, punt 17.
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90 tat-Trattat KE. Madankollu, il-Kummissjoni se tagħlaq il-proċedura ta’ ksur biss meta tkun 
ċerta li l-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni eventwali tagħha jikkonformaw mat-Trattat KE.

III. Konklużjoni

Il-Kummissjoni qed tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni Rumena dwar 
it-tassazzjoni fuq il-karozzi tiġi allinjata mal-liġi Komunitarja.
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