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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0331/2007, του κ. Ioan Păun Cojocariu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με προβλήματα που αντιμετώπισε όσον αφορά την ταξινόμηση στη Ρουμανία 
οχήματος που αγοράστηκε στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι αγόρασε ένα αυτοκίνητο τύπου 2000 Seat Ibiza στη Γερμανία, αλλά 
όταν επιχείρησε να το ταξινομήσει στη Ρουμανία του ζητήθηκε να καταβάλει υψηλό τέλος 
ταξινόμησης καθώς οι ρουμανικές αρχές θεωρούν ότι το αυτοκίνητο πληροί μόνο τα πρότυπα 
EURO 2 και όχι τα EURO 4 όπως ορίζεται στο γερμανικό δελτίο ταυτότητάς του. Ο 
αναφέρων διερωτάται εάν υπάρχει όντως διαφορά μεταξύ της Ρουμανίας και της Γερμανίας 
όσον αφορά τον καθορισμό των προτύπων ρύπανσης των οχημάτων. Θεωρεί ότι υπήρξε θύμα 
εκμετάλλευσης με σκοπό να εξαναγκαστεί να καταβάλει υψηλότερο τέλος ταξινόμησης και 
θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει την υπόθεσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν 
φορολογία που εισάγει διακρίσεις η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή βαρύτερης 
φορολογίας σε εισαγόμενα προϊόντα σε σχέση με τα ομοειδή εγχώρια προϊόντα. Σε σχέση με 
τη φορολογία επί των μεταχειρισμένων οχημάτων με κινητήρα αυτό συνεπάγεται ότι: 1) οι 
φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα δεν μπορεί να είναι 
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υψηλότεροι από τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν για ομοειδή προϊόντα που 
έχουν ήδη ταξινομηθεί στην εγχώρια αγορά··2) υπάρχει παράβαση του άρθρου 90 της 
Συνθήκης ΕΚ οσάκις ο φόρος που επιβάλλεται στο εισαγόμενο προϊόν και εκείνος που 
επιβάλλεται σε ομοειδές εγχώριο προϊόν υπολογίζονται κατά διαφορετικό τρόπο και 
σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους, με αποτέλεσμα έστω και σε ορισμένες μόνο 
περιπτώσεις, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του εισαγομένου προϊόντος1.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν διαφορετική φορολογία σε ομοειδή 
προϊόντα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με σκοπό την επίτευξη στόχων συμβατών με την 
κοινοτική νομοθεσία. Καταρχήν, δεν αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία η επιβολή τελών 
ταξινόμησης από ένα κράτος μέλος σε οχήματα με κινητήρα, το ύψος των οποίων μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως το είδος των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται, το επίπεδο εκπομπών ή σε ορισμένες περιπτώσεις ο κυβισμός, σε 
περιπτώσεις που αυτή η διαφοροποίηση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της αγοράς λιγότερο 
ρυπογόνων αυτοκινήτων και την προστασία του περιβάλλοντος υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρείται το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ2. Αυτό συνεπάγεται ότι, ελλείψει εναρμόνισης σε 
κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να διακρίνουν μεταξύ διαφόρων επιπέδων 
ρύπανσης για λόγους τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων και να καθορίζουν το επίπεδο 
φορολογίας όπως αυτά θεωρούν κατάλληλο. Συνεπώς, το πρότυπο που εγκρίθηκε στη 
Ρουμανία μπορεί να διαφέρει από το πρότυπο που ισχύει στη Γερμανία έστω και αν δεν 
φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.

Δυνάμει της ρουμανικής νομοθεσίας, το ύψος των οφειλόμενων τελών ταξινόμησης 
αυτοκινήτου εξαρτάται από τον κυβισμό, την ηλικία του οχήματος με κινητήρα και τα 
επίπεδα εκπομπών. Τα επίπεδα εκπομπών ορίζονται με τη χρήση των δεικτών EURO 1-5. 
Κατά τη διάρκεια των τεχνικών συνεδριάσεων με την Επιτροπή, οι ρουμανικές αρχές 
επιβεβαίωσαν ότι, χρησιμοποιώντας τους δείκτες EURO 1-5, η ρουμανική νομοθεσία 
παραπέμπει στην πραγματικότητα στα όρια εκπομπών EURO όπως προβλέπονται από την 
κοινοτική νομοθεσία περί έγκρισης τύπου. Αυτό σημαίνει ότι ένα όχημα με κινητήρα που έχει 
λάβει έγκριση τύπου στη Γερμανία ότι πληροί τα πρότυπα EURO 2 εμπίπτει στην ίδια 
κατηγορία στη Ρουμανία. Όντως θα είναι δύσκολο να ερμηνευθεί αυτό το κριτήριο 
διαφορετικά από ό,τι το διευκρίνισαν οι ρουμανικές αρχές στην Επιτροπή. Ο αναφέρων, 
ωστόσο, ισχυρίζεται ότι το ρουμανικό μητρώο αυτοκινήτων εφαρμόζει λανθασμένα το εν 
λόγω κριτήριο.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο που αγοράστηκε στη Γερμανία κατασκευάστηκε 
τον Απρίλιο του 2000. Σύμφωνα με την οδηγία 98/69/ΕΚ είναι δυνατόν ένα επιβατηγό 
αυτοκίνητο το οποίο κατασκευάστηκε το 2000 να πληροί μόνο τα πρότυπα EURO 2 εάν 
έλαβε έγκριση τύπου πριν από το 2000 και ετέθη σε κυκλοφορία πριν από το 2001. Έπεται 
ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα θέτουν θέμα πραγματικού 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2002 στην υπόθεση C-101/00 Tulliasiamies και Antti Siilin, Συλλογή 

[2002], σελ. I-   07487, σημείο 53.
2 Απόφαση της 2ας Απριλίου 1998 στην υπόθεση C-213/96, Outokumpu Oy, Συλλογή [1998], σελ. I-01777, σημείο 30· 

απόφαση της 10ης Οκτωβρίου στην υπόθεση 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. v Hauptzollamt de 
Flensburg, Συλλογή [1978], σελ. 01787, σημείο 18.
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περιστατικού, το οποίο μπορεί να επιλυθεί μόνο κατόπιν προσφυγής σε εθνικά 
διοικητικά/ένδικα μέσα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι δείκτες EURO 1-5, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, παραπέμπουν στην κοινοτική 
νομοθεσία περί έγκρισης τύπου· συνεπώς, η υπόθεση που εξέθεσε ο αναφέρων φαίνεται να 
εγείρει θέμα πραγματικού περιστατικού το οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί μόνο σε εθνικό 
επίπεδο. Σε περίπτωση που ο αναφέρων επιθυμεί περαιτέρω διευκρινίσεις για το εικαζόμενο 
περιστατικό, η Επιτροπή τον καλεί να επικοινωνήσει με το ρουμανικό εθνικό κέντρο
SOLVIT, solvit@dae.gov.ro.
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