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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ioan Păun Cojocariu, román állampolgár által benyújtott 0331/2007 sz. petíció egy 
Németországban vásárolt jármű Romániában történő regisztrációjával kapcsolatos 
problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy 2000-ben vásárolt egy Seat Ibizát Németországban, de 
amikor Romániában regisztráltatni akarta, magas regisztrációs díjat szabtak ki, mivel a román 
hatóságok szerint a jármű csak az EURO 2 szabványnak felel meg, nem pedig az EURO 4-
nek, amit a jármű német azonosító lapján feltüntettek. A petíció benyújtója azt szeretné tudni, 
hogy vajon van-e különbség Románia és Németország között a járművek környezetvédelmi 
szabványainak megállapítása tekintetében. Véleménye szerint visszaélés áldozata lett, 
amelynek célja, hogy magasabb regisztrációs adót fizettessenek vele, és azt szeretné, ha az 
Európai Parlament megvizsgálná az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 3. Felkérik a Bizottságot, hogy a 192. cikk (4) 
bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz.

Az EK-Szerződés 90. cikke értelmében a tagállamok nem vethetnek ki olyan 
megkülönböztető jellegű adót, amely magasabb adóterhet ró a behozatali termékekre, mint a 
hozzájuk hasonló hazai termékekre. A használt gépjárművekre kivetett adók tekintetében ez a 
következőket jelenti: 1) a behozott járművekre kivetett adó mértéke nem haladhatja meg azon 
hasonló gépjárművekre kivetett adó mértékét, amelyeket a hazai piacon már nyilvántartásba 
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vettek; 2) az EK-Szerződés 90. cikke ugyanúgy sérül, amennyiben a behozott járműre és a 
hasonló hazai autóra kivetett adó kiszámítására más kritériumok alapján és más módon kerül 
sor, ami – még ha csak bizonyos esetekben is – az importtermék magasabb adóztatását 
eredményezi1. 

Ugyanakkor a tagállamok hasonló termékek esetében differenciált adózást is alkalmazhatnak
objektív kritériumok alapján és a közösségi joggal összeegyeztethető célkitűzések elérése 
érdekében. Elvben nem ellentétes a közösségi joggal, ha egy tagállam eltérő mértékű 
regisztrációs adókat vet ki a gépjárművekre bizonyos objektív kritériumoktól függően – mint 
például az üzemanyag fajtája, a kibocsátási szabványok vagy bizonyos esetekben a motor-
lökettérfogat –, amikor e differenciált adózás célja a környezetet kevésbé szennyező autók 
vásárlásának ösztönzése, valamint a környezet megóvása, amennyiben tiszteletben tartják az 
EK-Szerződés 90. cikkét2. Ez azt jelenti, hogy e terület közösségi szintű összehangolásának 
hiányában a tagállamok szabadon különbséget tehetnek a környezetszennyezés különböző 
szintjei között annak érdekében, hogy azok alapján jármű-regisztrációs adókat állapítsanak 
meg és azok mértékét saját belátásuk szerint alakítsák. Következésképpen a Romániában 
elfogadott szabvány eltérhet a Németországban megállapítottól, még ha úgy tűnik, hogy ez 
esetben nem is áll fenn ilyen helyzet. 

A román törvények értelmében a kivetett járműregisztrációs adó mértéke a motor 
lökettérfogatától, a gépjármű korától és a kibocsátási szabványoktól függ. A kibocsátási 
szabványokat az EURO 1–5 mutatók segítségével állapítják meg. A Bizottsággal tartott 
technikai megbeszélések során a román hatóságok megerősítették, hogy az EURO 1–5 
mutatók alkalmazásával a román jog tulajdonképpen a típusjóváhagyásról szóló EK-
jogszabályokban foglaltak szerint hivatkozik az EURO kibocsátási határértékekre. Ez azt 
jelenti, hogy az a jármű, amelyről a Németországban végzett típusjóváhagyás során 
megállapították, hogy megfelel az EURO 2 szabványnak, ugyanebbe a kategóriába tartozna 
Romániában is. Valóban nehéz lenne ezt a kritériumot másként értelmezni, mint ahogy azt a 
román hatóságok a Bizottság előtt részletesen felvázolták. Mindazonáltal a petíció benyújtója 
azt állítja, hogy a román gépjármű-nyilvántartási hivatal helytelenül alkalmazza a szóban 
forgó kritériumot. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Németországban vásárolt gépjárművet 2000
áprilisában gyártották. A 98/69/EK irányelv értelmében lehetséges, hogy egy 2000-ben 
gyártott gépjármű csak akkor felel meg az EURO 2 szabványnak, amennyiben 
típusjóváhagyására 2000 előtt került sor és 2001 előtt került használatba. Ebből az következik, 
hogy a petíció benyújtója által adott tájékoztatás olyan ténybeli kérdést vet fel, amely csupán 
abban az esetben oldható meg, ha igénybe veszik a nemzeti közigazgatási/bírósági eljárások 
nyújtotta jogorvoslati lehetőségeket. 

                                               
1    A Bíróságnak a C-101/00 sz. Tulliasiamies és Antti Siilin ügyben 2002. szeptember 19-én hozott ítélete, EBHT [2002], 

I-07487. o., 53. pont
2 A C-213/96 sz. Outokumpu Oy ügyben 1998. április 2-án hozott ítélet, EBHT [1998], I-01777. o., 30. pont; a 148/77. sz.

H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. kontra Hauptzollamt de Flensburg ügyben október 10-én hozott ítélet, 
EBHT [1978], 01787. o., 18. pont.
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KÖVETKEZTETÉS

A román hatóságok szerint az EURO 1–5 mutatók az EK típusjóváhagyási jogszabályaihoz 
kapcsolódnak, ezért úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által felvetett ügy olyan ténybeli 
kérdést vet fel, amely csupán nemzeti szinten oldható meg. Amennyiben a petíció benyújtója 
további tájékoztatást kíván kérni a feltételezett ügyre vonatkozóan, a Bizottság arra kéri, hogy 
lépjen kapcsolatba a romániai SOLVIT központtal: solvit@dae.gov.ro. 
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