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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0331/2007, внесена от  г-н Ioan Păun Cojocariu, с румънско 
гражданство, относно проблеми с регистриране в Румъния на превозно средство, 
закупено в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че е закупил в Германия автомобил Seat Ibiza, 
произведен през 2000 г., но когато се е опитал да го регистрира в Румъния, е трябвало 
да плати висока регистрационна такса, тъй като румънските власти считат, че 
превозното средство отговаря само на стандартите EURO 2, но не и на EURO 4, както е 
посочено в неговата немска идентификационна карта. Вносителят се интересува дали 
наистина съществува разлика между Румъния и Германия по отношение на 
определянето на стандартите за замърсяване за превозните средства. Той смята, че е 
станал жертва на злоупотреба, целяща да го накара да плати по-висока регистрационна 
такса и би искал Европейският парламент да разгледа случая.

2. Допустимост

Петицията е обявена за допустима на 3 септември 2007 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

По силата на член 90 от Договора за Европейската общност, на държавите-членки не е 
разрешено да прилагат дискриминационни механизми на облагане, които водят до по-
голяма данъчна тежест върху вносните продукти в сравнение с подобни местни 
продукти. По отношение на облагането на старите моторни превозни средства това 
означава, че: 1) данъчните ставки за вносни превозни средства не могат да бъдат по-
високи от ставките за подобни превозни средства, които са вече регистрирани на 
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вътрешния пазар; 2) нарушение на член 90 от Договора за ЕО представляват и 
случаите, при които данъкът, наложен върху вносни превозни средства и този върху 
подобни автомобили на вътрешния пазар, се изчисляват по различен начин въз основа 
на различни критерии, което води, макар и само в някои случаи, до по-висок данък 
върху вносните продукти1. 

Въпреки това държавите-членки могат да налагат различно данъчно облагане върху 
еднакви продукти на базата на обективни критерии за постигане на цели, съвместими с 
правото на Общността. По принцип налагането на различен размер регистрационни 
такси за МПС от страна на държавите-членки не противоречи на правото на 
Общността, когато се основава на обективни критерии, като вид на използваното 
гориво, стандартите за вредни емисии или в някои случаи капацитета на двигателя и 
когато тази разлика има за цел да насърчи закупуването на автомобили, които 
замърсяват в по-малка степен, и да спомогне за опазването на околната среда при 
спазването на член 90 от Договора за ЕО2. Това означава, че при липса на 
хармонизиране на общностно ниво държавите-членки имат свободата да определят 
различни нива на замърсяване при формиране на таксата за регистрация на автомобили. 
Следователно стандартът, приет в Румъния, хипотетично може да се различава от този 
в Германия, въпреки че в действителност не изглежда да е така. 

По закон в Румъния размерът на дължимата такса за регистрация на автомобил зависи 
от капацитета на двигателя, възрастта на моторното превозно средство и стандартите за 
вредни емисии. Стандартите за вредни емисии се определят въз основа на стандартите 
EURO 1-5. По време на техническите срещи с Комисията румънските власти 
потвърждават, че, тъй като в румънското законодателство се използват стандартите 
EURO 1-5, то всъщност се позовава на границите за емисии, зададени в EURO 
стандартите, които от своя страна са свързани със законодателството на ЕО, уреждащо 
типовото одобряване. Това означава, че ако даден тип автомобил е одобрен в Германия 
като отговарящ на стандартите EURO 2, той попада в същата категория и в Румъния. 
Всъщност е трудно този критерий да бъде тълкуван по начин, различен от този, който 
румънските власти са изяснили пред Комисията. Вносителят, обаче, твърди, че 
румънският орган, занимаващ се с регистрация на автомобилите, прилага критерия 
неправилно. 

Вносителят твърди, че закупеният в Германия автомобил е произведен през април 
2000 г. Според Директива 98/69/EО е възможно пътнически автомобил, произведен 
през 2000 г., да отговаря само стандарта EURO 2, ако прототипът му е бил одобрен 
преди 2000 г .  и е влязъл в употреба преди 2001 г .  Следователно информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, поставя въпрос, свързан с обстоятелства, 
които могат да бъдат изяснени единствено чрез позоваване на националните 
административни/ юридически средства за защита. 

                                               
1 Решение на Европейския съд от 19 септември 2002 г. по делото C-101/00 Tulliasiamies и Antti Siilin, Доклади на 

Европейския съд [2002], стр. I- 07487, точка 53.
2 Съдебно решение от 2 април 1998 г. по случай C-213/96, Outokumpu Oy, Доклади на Европейския съд [1998], 

стр. I-01777, точка 30; Съдебно решение от 10 октомври по случай 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & 
Co. срещу Hauptzollamt de Flensburg, Доклади на Европейския съд [1978], стр. 01787, точка 18.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Според румънските власти стандартите EURO 1-5 се основават на законодателството 
на ЕО за типово одобряване. Следователно казусът, представен от вносителя на 
петицията, е свързан с обстоятелства, които могат да бъдат изяснени единствено на 
национално ниво. В случай че вносителят на петицията иска да получи допълнителни 
разяснения за тази предполагаема нередност, Комисията го приканва да се свърже с 
румънския национален център SOLVIT, solvit@dae.gov.ro. 
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4. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Законодателството, което е в основата на гореспоменатата петиция, е приведено в 
съответствие с общностното право. Поради това, образуваната от Комисията процедура 
за нарушение във връзка с този въпрос е закрита.

В момента се разглеждат последните изменения на новите румънски правила относно 
облагането на автомобилите. Когато приключи с разглеждането им, Комисията ще 
информира всички заинтересовани лица за своите заключения. Следва да се отбележи 
също така, че новото правителство на Румъния е обявило намерението си да намали 
данъка до размера, който се е плащал преди значителното увеличение и да възстанови 
на засегнатите разликата.
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