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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 331/2007, Ioan Păun Cojocariu, Romanian kansalainen, ongelmista 
Saksasta ostetun ajoneuvon rekisteröimiseksi Romaniassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hän osti Saksasta vuoden 2000 Seat Ibiza -merkkisen auton, 
josta häntä vaadittiin maksamaan korkea rekisteröintimaksu hänen yrittäessään rekisteröidä 
sen Romaniassa. Romanian viranomaisten mukaan ajoneuvo vastasi vain Euro 2 -normin 
vaatimuksia eikä Euro 4 -normeja, kuten saksalaisessa todistuksessa oli ilmoitettu. 
Vetoomuksen esittäjä kysyy, määritetäänkö ajoneuvojen päästönormit todellakin Romaniassa 
eri tavoin kuin Saksassa. Hän katsoo joutuneensa väärinkäytön uhriksi, ja että tarkoituksena 
on pakottaa hänet maksamaan tavallista korkeampi rekisteröintimaksu. Vetoomuksen esittäjä
pyytää Euroopan parlamenttia käsittelemään hänen tapaustaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan mukaan jäsenvaltiot eivät voi määrätä muiden 
jäsenvaltioiden tuotteille korkeampia maksuja kuin samanlaisille kotimaisille tuotteille. 
Käytettyjen moottoriajoneuvojen verotuksen kohdalla tämä tarkoittaa, että 1) tuotuihin 
ajoneuvoihin ei voida soveltaa korkeampaa veroastetta kuin niihin vastaavanlaisiin 
ajoneuvoihin, jotka on jo rekisteröity kansallisilla markkinoilla, ja että 2) EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklaa rikotaan, jos maahan tuodusta tuotteesta kannettava vero ja 
samanlaisesta kotimaisesta tuotteesta kannettava vero lasketaan eri tavalla ja erilaisten 
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yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti niin, että maahan tuotuun tuotteeseen, vaikka vain 
joissakin tapauksissa, kohdistuu suurempi vero1.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää erisuuruiset verot samoille tuotteille objektiivisten 
perusteiden mukaisesti, jos tällä tavoitellaan päämääriä, jotka ovat yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukaisia. Periaatteessa jäsenvaltiot eivät toimi yhteisön lainsäädännön vastaisesti 
periessään moottoriajoneuvoista rekisteröintiveroa, jonka määrä saattaa vaihdella 
objektiivisten perusteiden, kuten polttoainetyypin tai päästönormien tai joissakin tapauksissa 
moottorin tehon mukaan, mikäli erotuksen tarkoituksena on kannustaa ostamaan vähemmän 
saastuttavia autoja ja säästämään luontoa ja kunhan EY:n perustamissopimuksen 90 artiklaa 
noudatetaan2. Koska käytäntöä ei ole yhtenäistetty yhteisön tasolla, jäsenvaltiot voivat 
vapaasti eritellä eri saastumistasot auton rekisteröimisveroja varten ja määrittää verotuksen 
sopivaksi katsomalleen tasolle. Romanian käyttöönottama standardi saattaa siis erota Saksan 
standardeista, vaikka tässä tapauksessa näin ei näytä olevan.

Romanian lainsäädännön nojalla auton rekisteröintivero määritellään moottorin tehon, 
moottoriajoneuvon iän ja päästönormien mukaan. Päästönormit määritellään Euro 1–5 
-indikaattoreiden mukaan. Komission kanssa pidetyissä teknisissä kokouksissa Romanian 
viranomaiset ovat vahvistaneet, että koska Romanian lainsäädännössä käytetään Euro 1–5 
-indikaattoreita, siinä tosiasiassa viitataan Euro-päästönormeihin sellaisina, kuin ne on 
määritelty tyyppihyväksyntää koskevassa EY:n lainsäädännössä. Tämä tarkoittaa, että 
Saksassa Euro 2 -standardien mukaisesti hyväksytty moottoriajoneuvotyyppi luokiteltaisiin 
samalla tavalla Romaniassa. Näin ollen olisi vaikea tulkita tätä perustetta jollakin muulla 
tavalla kuin siten, miten Romanian viranomaiset ovat selvittäneet sen komissiolle. 
Vetoomuksen esittäjä kuitenkin väittää, että autojen rekisteröinnistä vastaava Romanian 
viranomainen käyttää kyseistä perustetta väärin.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Saksasta ostettu auto oli valmistettu vuoden 2000 
huhtikuussa. Direktiivin 98/69/EY nojalla on mahdollista, että vuonna 2000 valmistettu 
henkilöauto on Euro 2 -normin mukainen vain, mikäli auton tyyppi on hyväksytty ennen 
vuotta 2000 ja se on otettu käyttöön ennen vuotta 2001. Näin ollen vetoomuksen esittäjän 
antamista tiedoista nousee esiin sellainen tosiasiakysymys, joka voidaan ratkaista ainoastaan 
turvautumalla hallinnollisiin tai oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin kansallisella tasolla.

JOHTOPÄÄTÖS

Romanian viranomaisten mukaan Euro 1–5 -indikaattoreilla viitataan tyyppihyväksyntää 
koskevaan EY:n lainsäädäntöön. Tämän takia vetoomuksen esittäjän tapauksesta nousee esiin 
tosiasiakysymys, joka voidaan ratkaista vain kansallisella tasolla. Mikäli vetoomuksen esittäjä 
haluaa lisäselvityksiä väitettyyn tapaukseen, komissio kehottaa ottamaan yhteyttä Romanian 
kansalliseen SOLVIT-keskukseen (solvit@dae.gov.ro).
                                               
1 19. syyskuuta 2002 annettu tuomioistuimen tuomio asiassa C-101/00, Tulliasiamies ja Antti Siilin, Kok. 2002, 
s. I-7487, 53 kohta.
2 2. huhtikuuta 1998 annettu tuomio asiassa C-213/96, Outokumpu Oy, Kok. 1998, s. I-1777, 30 kohta; 
10. lokakuuta annettu tuomio asiassa 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. v Hauptzollamt de 
Flensburg, Kok. 1978, s. 1787, 18 kohta.
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