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Ref: Petiția nr. 0331/2007, adresată de Ioan Păun Cojocariu, de naționalitate 
română, privind problemele întâmpinate la înmatricularea în România a unui 
vehicul achiziționat în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că a achiziționat un Seat Ibiza 2000 în Germania, dar, atunci când a
încercat să înmatriculeze vehiculul în România, i s-a cerut să plătească o taxă de înmatriculare 
ridicată, deoarece autoritățile române consideră că vehiculul respectă numai standardele 
EURO 2, nu și standardele EURO 4, astfel cum se menționează în actele de identitate 
germane ale vehiculului. Petiționarul se întreabă dacă există într-adevăr o diferență între 
România și Germania în ceea ce privește stabilirea standardelor de poluare pentru vehicule. 
Acesta consideră că a fost victima unui abuz menit să îl facă să plătească o taxă de 
înmatriculare mai ridicată și ar dori ca Parlamentul European să examineze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

În temeiul articolului 90 din Tratatul CE, statele membre nu pot menține o impozitare 
discriminatorie care să genereze o sarcină fiscală sporită aplicată produselor importate față de 
produsele similare interne. Cu privire la impozitarea autovehiculelor uzate, acest fapt 
înseamnă că: 1) ratele de impozit aplicate vehiculelor importate nu pot depăși ratele aplicate 
vehiculelor similare care au fost deja înmatriculate pe piața internă; 2) articolul 90 din 
Tratatul CE este deopotrivă încălcat în cazul în care impozitul aplicat vehiculelor importate și 
cel aplicat vehiculelor similare interne este calculat diferit în baza unor criterii diferite care 
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conduc, chiar și numai în anumite cazuri, la o impozitare sporită a produselor importate1. 

Cu toate acestea, statele membre pot aplica o impozitare diferențiată produselor similare în 
temeiul criteriilor obiective în urmărirea obiectivelor compatibile cu legislația comunitară. În 
principiu, nu este contrar legislației comunitare ca un stat membru să aplice taxe de 
înmatriculare privind autovehiculele a căror valoare poate diferi, în funcție de criteriile 
obiective, precum tipul de combustibil utilizat, standardele de emisie sau în anumite cazuri 
capacitatea motorului, atunci când această diferențiere este destinată încurajării achiziționării 
de vehicule mai puțin poluante și protejării mediului, cu condiția respectării articolului 90 din 
Tratatul CE2. Aceasta înseamnă că în absența armonizării la nivelul Comunități statele 
membre au dreptul să aplice distincții între diferite niveluri de poluare privind taxa de 
înmatriculare a vehiculelor și să aplice nivelul de impozitare considerat corespunzător. Astfel, 
standardul adoptat în România ar putea fi diferit de cel stabilit în Germania, deși nu pare să fie 
cazul. 

Conform legii române, valoarea taxei datorate de înmatriculare a vehiculului depinde de 
capacitatea motorului, vechimea autovehiculului și standardele de emisie. Standardele de 
emisie sunt stabilite prin utilizarea indicatorilor EURO 1-5. Pe parcursul reuniunilor tehnice 
cu Comisia, autoritățile române au confirmat faptul că, folosind indicatorii EURO 1-5, în 
prezent legislația română se referă la limitele de emisie EURO astfel cum sunt definite de 
legislația CE standard de aprobare. Aceasta înseamnă că un autovehicul tip aprobat în 
Germania care respectă standardele EURO 2 va fi inclus în aceeași categorie în România. 
Într-adevăr, ar fi dificil să se interpreteze acest criteriu diferit de modul în care a fost clarificat 
Comisiei de autoritățile române. Cu toate acestea, petiționarul susține că Registrul Auto 
Român aplică acest criteriu în mod necorespunzător. 

Petiționarul pretinde că vehiculul achiziționat în Germania a fost produs în aprilie 2000. În 
conformitate cu Directiva 98/69/CE este posibil ca un autoturism produs în 2000 să respecte 
numai EURO 2, fiind aprobat ca tip anterior anului 2000 și fiind pus în funcțiune anterior 
anului 2001. Rezultă că informațiile furnizate de petiționar ridică o chestiune de fapt, care 
poate fi soluționată numai prin exercitarea măsurilor reparatorii naționale 
administrative/judiciare. 

CONCLUZIE

Indicatorii EURO 1-5, conform autorităților române, se referă la legislația CE de aprobare a 
tipurilor, astfel, cazul prezentat de petiționar pare să ridice o chestiune de fapt care poate fi 
soluționată numai la nivel național. În cazul în care petiționarul dorește să obțină clarificări 
suplimentare privind incidentul semnalat, Comisia îl invită să contacteze Centrul național 
SOLVIT din România, solvit@dae.gov.ro. 

                                               
1    Decizia Curții din 19 septembrie 2002 în Cauza C-101/00 Tulliasiamies și Antti Siilin, ECR [2002], p. I-   07487, 

punctul 53.
2 Decizia din 2 aprilie 1998 în Cauza C-213/96, Outokumpu Oy, ECR [1998], p. I-01777, punctul 30; Decizia din 10 

octombrie în Cauza 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. v Hauptzollamt de Flensburg, ECR [1978], p. 
01787, punctul 18.
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4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Legislația care stă la baza petițiilor menționate mai sus a fost armonizată cu normele 
comunitare. Prin urmare, procedura privind încălcarea dreptului comunitar, inițiată de 
Comisie în acest caz, a fost închisă.

Cele mai recente modificări aduse noilor legi românești privind impozitarea autoturismelor 
sunt în curs de examinare, iar la finalul examinării, Comisia va transmite tuturor părților 
interesate constatările sale. De asemenea, trebuie remarcat faptul că noul guvern al României 
și-a anunțat intenția de a reduce nivelul de impozitare la nivelul celui aplicabil înainte de 
această creștere semnificativă și de a rambursa diferența. 
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