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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0331/2007, którą złożył Ioan Păun Cojocariu (Rumunia) w sprawie 
trudności z zarejestrowaniem w Rumunii pojazdu zakupionego w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że nabył w Niemczech pojazd 2000 Seat Ibiza oraz że –
próbując dokonać jego rejestracji na terenie Rumunii – został zobligowany do zapłacenia 
wysokiej opłaty rejestracyjnej, ponieważ władze rumuńskie twierdzą, że pojazd spełnia 
jedynie wymogi EURO 2, a nie EURO 4, na co wskazywałaby niemiecka karta wozu. 
Składający petycję zastanawia się, czy rzeczywiście istnieją różnice między Rumunią a 
Niemcami pod względem ustalania norm zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy. Jest 
on zdania, że padł ofiarą nadużycia, którego celem było wyegzekwowanie od niego wyższej 
opłaty rejestracyjnej i zwraca się do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zajęcie się 
sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Zgodnie z art. 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) państwa 
członkowskie nie mogą stosować dyskryminacyjnego opodatkowania, które skutkuje 
nałożeniem wyższych podatków na produkty z przywozu niż na podobne produkty krajowe. 
W przypadku opodatkowania używanych pojazdów silnikowych oznacza to, że: 1) stawki 
podatku nakładane na pojazdy z przywozu nie mogą być wyższe niż stawki podatku 
nakładane na podobne pojazdy, które zostały już zarejestrowane na rynku krajowym; 2) art. 
90 TWE zostaje również naruszony w przypadku, gdy podatek nałożony na samochód z 
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przywozu i podatek nałożony na podobny samochód krajowy zostały wymierzone w 
odmienny sposób na podstawie innych kryteriów, prowadząc – nawet jeśli tylko w niektórych 
przypadkach – do wyższego opodatkowania produktów z przywozu1.

Państwa członkowskie mogą jednak nakładać zróżnicowane podatki na podobne produkty na 
podstawie obiektywnych kryteriów, realizując cele zgodne z prawem wspólnotowym. Co do 
zasady nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym nakładanie przez państwo członkowskie 
na pojazdy podatków rejestracyjnych, których wysokość może być uzależniona od 
obiektywnych kryteriów, takich jak rodzaj stosowanego paliwa, normy emisji substancji 
szkodliwych lub w niektórych przypadkach pojemność silnika, jeśli rozróżnienie takie ma 
zachęcać do zakupu samochodów zanieczyszczających powietrze w mniejszym stopniu i do 
ochrony środowiska naturalnego, oczywiście pod warunkiem, że przestrzegane są 
postanowienia art. 90 TWE2. Oznacza to, że przy braku harmonizacji na szczeblu Wspólnoty 
państwa członkowskie mogą swobodnie określać różne poziomy zanieczyszczeń dla potrzeb 
podatku od rejestracji samochodów i ustanawiać wysokość podatku w sposób uznany przez 
siebie za odpowiedni. Dlatego też rozwiązania przyjęte w Rumuni mogą różnić się od 
rozwiązań obowiązujących w Niemczech, nawet jeśli wydaje się inaczej.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rumunii wysokość podatku od rejestracji 
samochodu zależy od pojemności silnika, rocznika pojazdu i poziomu emisji substancji 
szkodliwych. Poziomy emisji ustalane są przy wykorzystaniu wymogów EURO 1-5. Podczas 
spotkań technicznych z Komisją władze rumuńskie potwierdziły, że przy zastosowaniu 
wymogów EURO 1-5 ustawodawstwo rumuńskie w istocie odwołuje się do limitów emisji 
EURO określonych w legislacji dotyczącej udzielania homologacji WE. Oznacza to, że 
pojazd silnikowy, który otrzymał homologację typu w Niemczech i został uznany za zgodny z
normą EURO 2, znajdowałby się w tej samej kategorii w Rumunii. W istocie trudno byłoby 
interpretować to kryterium w sposób inny niż przyjęty przez władze rumuńskie i 
przedstawiony Komisji. Składający petycję utrzymuje jednak, że rumuński urząd rejestrujący 
pojazdy stosuje to kryterium niewłaściwie.

Składający petycję twierdzi, że samochód zakupiony w Niemczech został wyprodukowany w 
kwietniu 2000 roku. Zgodnie z dyrektywą 98/69/WE możliwe jest, że samochód osobowy 
wyprodukowany w 2000 roku zachowuje zgodność jedynie z wymogami EURO 2, jeśli 
homologacja typu została udzielona przed 2000 rokiem i jeśli samochód był używany przed 
2001 rokiem. Okazuje się, że informacje przedstawione przez składającego petycję odnoszą 
się do kwestii faktu, a problem ten może zostać rozwiązany jedynie w drodze zwrócenia się 
do krajowych organów o zastosowanie administracyjnych/sądowych środków naprawczych.

WNIOSKI

Zdaniem rumuńskich władz wymogi EURO 1-5 odnoszą się do prawodawstwa dotyczącego
udzielania homologacji WE i w związku z tym sprawa przedstawiona przez składającego 
petycję wydaje się dotyczyć okoliczności faktycznych, czyli mogłaby zostać rozstrzygnięta 

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-101/00, Tulliasiamies i Antti Siilin, Zb.Orz. [2002], str. I-07487, 
punkt 53.
2 Wyrok z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-213/96, Outokumpu Oy, Zb.Orz. [1998], str. I-01777, punkt 30; orzeczenie z 
dnia 10 października w sprawie 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. v Hauptzollamt de Flensburg, Zb.Orz.
[1978], str. 01787, punkt 18.
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jedynie na szczeblu krajowym. Jeśli składający petycję chciałby uzyskać dalsze wyjaśnienia 
związane z domniemanym incydentem naruszenia przepisów, Komisja zachęca składającego 
petycję do skontaktowania się z krajowym ośrodkiem SOLVIT w Rumunii pod adresem: 
solvit@dae.gov.ro.
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