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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 110. cikkét, hogy az e cikk által tiltott hátrá
nyosan megkülönböztető belső adók magukban foglalják a 
román jogrendben a gépjárműveket terhelő környezetszenn
yezési adó megállapításáról szóló — a 2008. december 8-i 
208. sz., a 2008. december 11-i 218. sz., a 2009. február 
19-i 7. sz. és a 2009. december 30-i 117. sz. sürgősségi 
rendeletekkel módosított — 2008. április 25-i 50. sz. 
sürgősségi kormányrendelet által szabályozott adót is? 

2. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikke 
lehetővé teszi-e Romániának, hogy a nemzeti szabályozás 
útján, amint azt az 50/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet 
4. cikkének a) pontja előírja, 2008. július 1-jétől kezdődően 
bevezesse az „első romániai nyilvántartásba vétel” kritéri
umát, és e kritérium a Szerződés rendelkezéseinek megfele
lően objektív követelmény-e? 

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikke 
felhatalmazza-e Romániát mint az Európai Unió tagállamát 
arra, hogy 2008. július 1-jétől kezdődően a környezetszenn
yezési adót az Európai Unióból behozott vagy a Közösségen 
belüli vételből származó és Romániában először nyilvántar
tásba vett gépjárművekre alkalmazza, és a Romániában vásá
rolt használt gépjárműveket mentesítse ez alól? 

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikke 
lehetővé teszi-e Románia számára, hogy — a hivatkozott 
szabályozásnak megfelelően — kizárólag „a 2008. december 
15. és 2009. december 31. közötti időszakban Romániában 
vagy az Európai Unió más tagállamában először nyilvántar
tásba vett, Euro 4 környezetvédelmi osztályú, 2 000 
köbcentiméternél nem nagyobb hengerűrtartalmú M1 típusú 
személygépkocsik, valamint minden Euro 4 környezetvé
delmi osztályú N1 típusú személygépkocsi” tekintetében 
adjon mentességet a környezetszennyezési adó megfizetése 
alól, és ne adja meg azt az új, a megjelöltektől eltérő 
tulajdonságokkal rendelkező gépjárművek tekintetében? 

5. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 110. cikkét, hogy az lehetővé teszi Románia 
számára a nemzeti gépjárműipar védelmét, mivel a környe
zetszennyezési adót csak az Európai Unióból behozott és ott 
nyilvántartásba vett, vagy a Közösségen belüli vételből szár
mazó használt személygépkocsik után kell megfizetni, míg a 
Romániában már nyilvántartásba vett és ott viszonteladás 
tárgyát képező használt személygépkocsikra nem vonat
kozik? 

6. Az ismertetett helyzetek az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 110. cikke által tiltott, hátrányosan megkülönböz
tető adóztatásnak minősülnek-e, amennyiben az 50/2008. 
sz. sürgősségi kormányrendelet 4. cikkének a) pontja által 
előírt „romániai első nyilvántartásba vétel” kritériuma a 
„szennyező fizet” elvének alkalmazásával nem tekinthető 
objektívnek a környezetszennyezési adó bevezetésének 
kinyilvánított célja vonatkozásában, és amennyiben az e 
kritériumhoz kötött adó az új személygépkocsik nemzeti 
gyártását, valamint a használt személygépkocsik nemzeti 
piacát védi? 
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