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Temats: Lūgumraksts Nr. 0331/2007, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ioan 
Păun Cojocariu, par Vācijā pirkta transportlīdzekļa reģistrācijas grūtībām 
Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš Vācijā nopircis 2000. gada „Seat Ibiza” markas 
automašīnu, bet, kad viņš mēģinājis to reģistrēt Rumānijā, viņam tikusi pieprasīta augsta 
reģistrācijas maksa, jo Rumānijas iestādes uzskata, ka automašīna atbilst tikai „EURO 2” 
standartam, nevis „EURO 4” standartam, kā minēts tās Vācijā izdotajā identitātes kartē. 
Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai tiešām pastāv tāda atšķirība starp Rumāniju un 
Vāciju attiecībā uz transportlīdzekļu piesārņojuma standartiem. Viņš uzskata, ka ir tāda
pārkāpuma upuris, kurš plānots, lai liktu viņam maksāt augstāku reģistrācijas maksu, un vēlas, 
lai Eiropas Parlaments izmeklē šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 3. septembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

„Saskaņā ar EKL 90. pantu dalībvalstis nedrīkst piemērot diskriminējošus nodokļus, uzliekot
importētajām precēm smagāku nodokļu nastu nekā līdzīgām vietējām precēm. Attiecībā uz 
lietotiem motorizētajiem transportlīdzekļiem tas nozīmē, ka: 1) importētajiem 
transportlīdzekļiem piemērotās nodokļu likmes nevar būt augstākas par tām, kas tiek 
piemērotas līdzīgiem transportlīdzekļiem, kas jau reģistrēti vietējā tirgū; 2) tāpat tiek pārkāpts 
EKL 90. pants, ja ieturamais nodoklis par importēto automašīnu un līdzīgu vietējo automašīnu 
tiek aprēķināts dažādos veidos, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, kas noved, pat ja tikai
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atsevišķos gadījumos, pie importētās preces aplikšanas ar augstākiem nodokļiem.1

Tomēr dalībvalstis drīkst līdzīgām precēm piemērot atšķirīgus nodokļus, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, lai sasniegtu mērķus, kas saderīgi ar Kopienas tiesībām. Principā tas 
nav pretrunā Kopienas tiesībām, ja dalībvalsts par motorizēto transportlīdzekļu reģistrāciju 
ietur nodokļus, kuru apmērs var atšķirties atkarībā no tādiem objektīviem kritērijiem kā 
izmantotās degvielas veids, izplūdes gāzu standarti vai dažos gadījumos — motora lielums, 
un ja šo atšķirību mērķis ir veicināt mazāk piesārņojošu automašīnu iegādi un aizsargāt dabu,
ar nosacījumu, ka tiek ievērots EKL 90. pants.2 Tas nozīmē, ka, ja Kopienas līmenī nav 
saskaņotības, dalībvalstīm ir tiesības noteikt atšķirības piesārņojuma līmeņa ziņā, lai noteiktu 
automašīnu reģistrācijas nodokli, un noteikt tādu nodokļa līmeni, kādu tās uzskata par 
piemērotu. Tādējādi Rumānijā pieņemtais standarts varētu atšķirties no Vācijā noteiktā 
standarta, pat ja šķiet, ka tā tas nav.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem automašīnas reģistrācijas nodoklis ir atkarīgs no motora 
tilpuma, mehāniskā transportlīdzekļa vecuma un izplūdes gāzu standartiem. Izplūdes gāzu 
standarti ir noteikti, izmantojot „EURO 1–5” rādītājus. Tehniskajās sapulcēs ar Komisiju 
Rumānijas iestādes apstiprināja, ka, izmantojot „EURO 1–5” rādītājus, Rumānijas tiesību akti 
patiesībā atsaucas uz tiem „EURO” izplūdes gāzu limitiem, kas definēti EK tipa 
apstiprinājuma jomas tiesību aktos. Tas nozīmē, ka mehāniskais transportlīdzeklis, kura tips ir 
apstiprināts Vācijā kā atbilstošs „EURO 2” standartam, Rumānijā ietilptu šai pašā kategorijā. 
Šo kritēriju tiešām būtu grūti interpretēt citādi, nekā Rumānijas iestādes to izskaidroja 
Komisijai. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Rumānijas Automašīnu reģistrs šo 
kritēriju piemēro nepareizi.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijā nopirktā mašīna bija ražota 2000. gada aprīlī. 
Saskaņā ar Direktīvu 98/69/EK ir iespējams, ka pasažieru automašīna, kas ražota 2000. gadā, 
atbilst tikai „EURO 2”, ja tās tips tika apstiprināts pirms 2000. gada un ja to nodeva 
ekspluatācijā pirms 2001. gada. Tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija 
rada jautājumu attiecībā uz faktiem un to var atrisināt, vienīgi griežoties valsts 
administratīvajās/tiesību aizsardzības iestādēs.

SECINĀJUMS

Saskaņā ar Rumānijas iestāžu sniegto informāciju „EURO 1–5” rādītāji pamatojas uz EK tipa 
apstiprinājuma jomas tiesību aktiem, un tādējādi lūgumraksta iesniedzēja lieta, šķiet, rada 
jautājumu attiecībā uz faktiem un to var atrisināt vienīgi valsts līmenī. Gadījumā ja 
lūgumraksta iesniedzējs vēlētos iegūt tālāku izskaidrojumu par it kā notikušo incidentu, 
Komisija aicina viņu sazināties ar Rumānijas Valsts SOLVIT centru — solvit@dae.gov.ro.

                                               
1    Tiesas 2002. gada 19. septembra spriedums lietā C-101/00 Tulliasiamies un Antti Siilin, Recueil, I-07487. lpp., 

53. punkts.
2 1998. gada 2. aprīļa spriedums lietā C-213/96 Outokumpu Oy, Recueil, I-01777. lpp., 30. punkts; 10. oktobra spriedums 

lietā 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co./Hauptzollamt de Flensburg, Recueil, 01787. lpp., 18. punkts.
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