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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Elena Caraba, román állampolgár által benyújtott 1237/2007. számú 
petíció a Romániába behozott használt gépkocsikra kivetett adókról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a behozott járművekre kivetett román regisztrációs díj 
irreálisan magas. Ezzel kapcsolatban említi, hogy milyen nehézségekbe ütközött és milyen 
költségei voltak 1999-es, Németországban vásárolt Renault Kangoo gépkocsija 
regisztrálásakor. Ezért kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen valamit annak biztosítása 
érdekében, hogy a román regisztrációs szabályokat az idevonatkozó európai uniós 
rendelkezéseknek megfelelően módosítsák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

I. A tényállás

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a behozott járművekre kivetett román regisztrációs díj 
irreálisan magas. Kifejti továbbá, hogy 1999-es, Németországban vásárolt Renault Kangoo 
gépkocsija Németországban D3 kategóriába tartozik, a román jog szerint azonban az EURO2 
vagy az EURO3 szennyezési kategóriába. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen 
valamit annak biztosítása érdekében, hogy a román regisztrációs szabályokat az idevonatkozó 
európai uniós rendelkezéseknek megfelelően módosítsák. 
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II. Jogi észrevételek

Először is meg kell jegyezni, hogy európai uniós szinten a gépjármű-regisztrációs adókat nem 
harmonizálták. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen adókat, és egyoldalúan 
dönthetnek ezek mértékéről és kiszámításuk módjáról. Tulajdonképpen a Bíróság a Bizottság 
kontra Dánia ügyben úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 90. cikkére hivatkozva nem 
kifogásolható a túlzott adómérték, és hogy a tagállamok az általuk megfelelőnek tartott 
mértéken állapíthatják meg az adókat1. A Bíróság szerint még a nagyon magas adómértékek 
sem tekinthetők ellentétesnek a közösségi joggal, amennyiben ezeket ugyanúgy kivetik a 
belföldi termékekre, mint a más tagállamokban vásároltakra. 

Különös tekintettel a használt gépjárművek megadóztatására, a Bíróság bevett ítélkezési 
gyakorlata szerint az EK-Szerződés 90. cikkét nem tartják tiszteletben, ha egy másik 
tagállamból érkező használt gépjárműre kivetett adó mértéke meghaladja a belföldi piacon 
újként már regisztrált hasonló gépjármű értékében foglalt maradványadót2. A Bíróság szerint 
az EK-Szerződés 90. cikkében tiltott megkülönböztetés elkerülhető, ha a behozott jármű 
tényleges értékcsökkenését az adóösszeg megfelelő csökkentésével veszik figyelembe3.

A Bizottság az EK-Szerződés 90. cikke alapján ellenőrizte a román gépjármű-regisztrációs 
adókra vonatkozó szabályokat, és megállapította, hogy ezek a szabályok sértik az egyenlő 
bánásmód elvét. Következésképpen a Bizottság 2007. március 23-án hivatalos értesítő levelet
intézett a Román Köztársasághoz, amelyben jelezte, hogy gépjármű-regisztrációra vonatkozó 
nemzeti szabályai nem összeegyeztethetők a közösségi joggal. A Bizottság 2007. november 
28-án a jogsértési eljárás következő szakaszába lépett, és indokolással ellátott véleményt adott 
ki, valamint hivatalosan is felkérte Romániát a kifogásolt rendelkezések módosítására. Végül 
2008. április 21-én Románia sürgősségi rendeletet fogadott el szabályainak a közösségi 
vívmányokkal való összeegyeztetése érdekében. 

Egyelőre a jelek szerint az elfogadott jogszabály nem ellentétes az EK-Szerződés 90. 
cikkével. A Bizottság mindenesetre csak akkor zárja le a jogsértési eljárást, ha meggyőződött 
arról, hogy a jogszabály és annak esetleges alkalmazása megfelel az EK-Szerződésnek. 

Ami a petíció benyújtója gépjárművének az EURO szennyezési normák szerinti besorolását 
illeti, a szóban forgó információk az adott gépjármű EK-megfelelőségi tanúsítványán 
szerepelnek. Jóllehet a Bizottság nem rendelkezik vonatkozó információkkal e tény 
megerősítésére, mindenesetre a gyártás éve alapján elképzelhető, hogy a kérdéses jármű 
megfelel az EURO 2 vagy az EURO 3 szennyezési határértékeknek, és következésképpen a 
jármű után az alkalmazandó román szabályok szerint jelentős összegű gépjármű-regisztrációs 
adó fizetendő. Mindazonáltal a fentiekben említettek szerint az adómérték tagállami 
hatáskörbe tartozik.  

                                               
1      A Bíróság által a C-47/88. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben 1990. 

december 11-én hozott ítélet, EBHT 1990., I-04509. o., 10. pont
2 A Bíróság által a C- 393/98. sz. Ministero Publico és Gomes Valente kontra Fazenda Publica ügyben 2001. 

február 22-én hozott ítélet, EBHT 2001., I-01327. o.
3 A Bíróság által a C- 345/93. sz. Fazenda Pública és Ministério Público kontra Américo João Nunes Tadeu

ügyben 1995. március 9-én hozott ítélet, EBHT 1995., I-00479. o., 17. pont
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III. Következtetés

A petíció alapján nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.


	738855hu.doc

