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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mielestä Romanian käytettyjen ajoneuvojen rekisteröintimaksu on 
täysin epärealistinen. Vetoomuksen esittäjä kertoo Saksasta ostamansa vuoden 1999 Renault 
Kangoo -merkkisen ajoneuvon rekisteröintiin liittyvistä vaikeuksista ja kuluista. Hän pyytää 
Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin ja varmistamaan, että Romanian 
rekisteröintisääntöjä muutetaan siten, että ne ovat yhdenmukaisia asiaa koskevan EU:n 
lainsäädännön kanssa

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

I. Tiedot

Vetoomuksen esittäjän mielestä Romanian käytettyjen ajoneuvojen rekisteröintimaksu on 
epärealistinen. Hän huomauttaa myös, että hänen Saksassa ostamansa vuoden 1999 Renault 
Kangoo -merkkinen ajoneuvonsa luokitellaan Saksassa D3-luokan autoksi, mutta Romanian
lainsäädännön mukaan se täyttää EURO2- tai EURO3-päästörajat. Hän pyytää Euroopan 
parlamenttia ryhtymään toimiin ja varmistamaan, että Romanian rekisteröintisääntöjä 
muutetaan siten, että ne ovat yhdenmukaisia asiaa koskevan EU:n lainsäädännön kanssa
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II. Oikeudelliset seikat

Ensinnäkin on pantava merkille, että autojen rekisteröintiveroja ei ole yhdenmukaistettu 
Euroopan unionin tasolla. Siksi jäsenvaltiot voivat määrätä kyseisiä veroja ja päättää 
yksipuolisesti niiden tasosta ja laskentatavoista. Itse asiassa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 
Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Tanskan kuningaskunta antaman tuomion mukaan 
EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan perusteella ei voida arvostella verotustasojen liiallista 
korkeutta. Jäsenvaltiot voivat asettaa veroasteet parhaaksi katsomilleen tasoille1. 
Tuomioistuimen mukaan myöskään erittäin korkeita veroasteita ei voida pitää yhteisön 
lainsäädännön vastaisina, edellyttäen, että ne määrätään samanlaisina kotimaisille tuotteille ja 
muista jäsenvaltioista tuoduille tuotteille. 

Kun ajatellaan erityisesti käytettyjen moottoriajoneuvojen verotusta, tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY:n perustamissopimuksen 90 artiklaa ei noudateta, 
jos toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta käytetystä moottoriajoneuvosta perittävä vero ylittää 
jäännösveron, joka sisältyy samanlaisen, kotimaisilla markkinoilla jo uudeksi rekisteröidyn 
moottoriajoneuvon arvoon2. Tuomioistuimen mukaan EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 
kieltämä syrjintä voidaan välttää, jos maahantuodun ajoneuvon todellinen arvonalennus 
otetaan huomioon alentamalla veron määrää vastaavasti3.

Komissio tarkasteli auton rekisteröintiveroja koskevia Romanian sääntöjä EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklan valossa ja päätti, että kyseiset säännöt eivät noudata 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Siksi komissio lähetti 23. maaliskuuta 2007 Romanian 
tasavallalle virallisen ilmoituksen, jonka mukaan autojen rekisteröintiveroa koskevat 
Romanian kansalliset säännöt ovat ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa. Komissio 
siirtyi 28. marraskuuta 2007 seuraavaan vaiheeseen tässä rikkomismenettelyssä antamalla 
perustellun lausunnon ja pyytämällä Romaniaa muodollisesti muuttamaan riitautettuja 
säännöksiä. Lopulta 21. huhtikuuta 2008 Romania hyväksyi erityisasetuksen ja yritti siten 
yhdenmukaistaa sääntöjään yhteisön säännöstön kanssa. 

Ensimmäisten merkkien perusteella hyväksytty lainsäädäntö ei näytä olevan EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklan vastainen. Komissio aikoo kuitenkin päättää 
rikkomismenettelyn vasta sitten, kun se on varma, että lainsäädäntö ja sen mahdollinen 
soveltaminen ovat EY:n perustamissopimuksen mukaisia. 

Vetoomuksen esittäjän moottoriajoneuvon luokittelusta EURO-päästönormien mukaisesti 
todetaan, että tietojen pitäisi löytyä kyseisen moottoriajoneuvon EY-
vaatimustenmukaisuustodistuksesta. Vaikka komissiolla ei ole asianmukaisia tietoja tämän 
seikan varmistamiseksi, valmistusvuoden perusteella voi joka tapauksessa päätellä, että 
kyseinen moottoriajoneuvo täyttää EURO 2 ja EURO 3 -päästörajat. Siten sille voidaan 
sovellettavien Romanian sääntöjen mukaan määrätä huomattava autorekisteröintivero. Kuten 
edellä on mainittu, veroasteet kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan.  

                                               
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11. joulukuuta 1990 asiassa C-47/88 Euroopan yhteisöjen komissio 

vastaan Tanskan kuningaskunta. Oikeustapauskokoelma 1990, s. I-04509, 10 kohta.
2 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 22 päivänä helmikuuta 2001 asiassa C-393/98 Ministero Publico ja 

Gomes Valente vastaan Fazenda Publica. Oikeustapauskokoelma 2001, s. I-01327.
3 Tuomio 9 päivänä maaliskuuta 1995 asiassa C-345/93 Fazenda Pública ja Ministério Público vastaan 

Américo João Nunes Tadeu. Oikeustapauskokoelma 1995 s. I-00479, 17 kohta.
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III. Päätelmät

Vetoomuksesta ei käy ilmi yhteisön lainsäädäntöön kohdistunutta rikkomusta. 
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