
Egy fokozattal feljebb váltottak a 
krajovai Ford-gyárban, ahol ha-
vonta már 1000 Transit Connect 
kerül le a szalagról. Igaz, ez már 
nem sokáig: ősszel várhatóan 
átveszi helyét az új modell, a 
B-Max.
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Miközben a kormányzati 
szervek és a Ford között 
folynak a tárgyalások a 

krajovai autógyár privatizálási szer-
ződése egyes előírásainak módo-
sítására vonatkozóan, az üzemben 
nagy ütemben zajlik a termelés: az 
első évnegyedben a gyár kapuján 
2600 Ford Transit Connect ha-
szongépjármű gurult ki, azokat pe-
dig teljes egészében exportálták is. 
Mindez jelentős növekedést jelent, 
a gyár havi termelése máris elérte 
az 1000 darab haszongépjárművet. 
2010 szeptemberétől március vé-
géig egyébként közel 13 ezer jármű 
került ki a gyárból, s azoknak mint-
egy 98 százalékát exportálták.

Időközben folytatódott az al-
kalmazottak számának a gyarapí-
tása is: az jelenleg 3700–3800-ra 
tehető, de a gyár illetékesei szerint 
a létszám az esztendő végére eléri a 

7000-et. Arról viszont nem nyilat-
koznak, hogy mikorra is várható a 
havi 25 ezer járművet jelentő célki-

tűzés elérése. Arról is hallani, hogy 
egyre inkább előtérbe kerül a gyár 
majdani alaptermékét jelentő Ford 

B-Max gyártásának előkészítése. 
Egyes információk szerint az uta-
kon azok a nyár derekán fognak 

megjelenni, de nem értékesítés 
céljából, hanem a sorozatgyártást 
megelőző tesztek miatt. Ilyenkép-
pen valószínűsíthető, hogy eset-
leg csak az év végén kerülhet sor 
eladásra szánt személygépkocsik 
legyártására.

Hogy az előkészületek felgyor-
sultak, azt a beszállítók számának 
a növekedése is jelzi. A hazai kom-
ponensbeszállítók száma elérte a 
20-at, ők összesen 200 millió euró 
értékű beruházást fognak eszkö-
zölni. Ezek között van a japán ér-
dekeltségű Jazuky Romania, amely 
Caracalban 10 millió eurós beru-
házással létesített autókárpitgyárat. 
Az Olt megyei Balson az IAC 
Romania 58 millió eurós beruhá-
zással hozott tető alá egy különbö-
ző műanyag elemeket előállító gyá-
rat. A krajovai Ford ipari platfor-
mon 10 millió eurós beruházással 
létesített gyáregységet a Johnson 
Controls, ahol a majdani B-Max 
üléseit fogják gyártani.

Tehát egyelőre marad a Ford 
haszongépjármű, annak gyártása 
viszont előreláthatólag még ebben 
az esztendőben megszűnik, s helyét 
majd a Ford új személygépkocsija, a 
B-Max veszi át.

Miután a múlt héten írtunk a kör-
nyezetvédelmi illetékről, illetve 
az annak alkalmazására vonat-
kozó uniós országokbeli jogsza-
bályozásokról, több olvasónk is 
afelől érdeklődött, érdemes-e 
pereskedni a befizetett illeték 
visszaigénylése érdekében.
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Egyértelmű választ egyelőre ta-
lán senki sem adhat arra az ol-
vasói kérdésre, érdemes-e peres-

kedni a befizetett környezetvédelmi 
illeték visszaigényléséért. A szaktárca 
illetékesei azt mondják, vizsgálódni 
fognak, pontosabban megpróbálják 
szembeállítani a jogszabály előírásait 
az Európai Unió Bírósága, a CURIA 
döntésével. Addig is a hatóságok kö-
telessége alkalmazni a bejegyeztetési 

illetékre vonatkozó jelenleg hatályos 
törvényes előírásokat. De ettől füg-
getlenül az érintetteknek jogukban 
áll pert kezdeményezni.

Az ügyben nemrégiben nyilat-
kozott Cristi Damileţ bíró, a Leg-
felső Bírói Tanács (CSM) tagja. 
„Még akkor is, ha a CURIA dön-
tése kimondottan a 2008/50-es 
sürgősségi kormányrendeletre utal, 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hogy az utólagos módosítások csak 
az illeték kvantumára vonatkoztak, 
nem pedig a jogszabály koncepció-
jára. Éppen ezért a CURIA dönté-
sének hatása ki kell terjedjen az utó-
lagos módosításokra is” – mondta. 
Nem így látja Horaţiu Răzvan 
Radu jogász, aki az Európai Unió 
Bíróságához rendelt kormányzati 
megbízott: „A CURIA-nak egy 
előzetes döntése, amely a meghatá-

rozó európai jog értelmezése, nem 
alkalmazandó a végrehajtás tekin-
tetében. Az viszont kötelező a nem-
zeti bíróságokra egy ügy megoldási 
folyamatában.”

Eléggé bonyolult és viszonylag 
nehezen értelmezhető a kormány-
zati megbízott álláspontja. Úgy is 
értelmezhetnénk, hogy a jogszabályt 
ugyan nem kell módosítani, de a bíró-
sági eljárás során nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a CURIA döntését.

Egy másik vélemény az Európai 
Unió Bírósága jogi ügyintézőjéé, 
Claudiu Ecide-Staisavlevicié: „Ami 
az illeték módosított formájára vo-
natkozik, az országok bíróságaira 
hárul az a feladat, hogy megvizsgál-
ják annak összeegyeztethetőségét az 
uniós joggal, a Tatu-ügyben megho-
zott döntés érvei alapján. Abban az 
esetben, ha kétségeik merülnének 

fel az uniós jog értelmezésére vonat-
kozóan, a bíróságoknak lehetőségük 
van arra, hogy újólag az Európai 
Közösség Bíróságához fordulja-
nak. A bírósághoz egyébként máris 
egy új bejelentés érkezett, amely a 
2008/50-es sürgősségi kormányren-
delet módosított variánsára vonat-
kozik, úgy, ahogy az érvényben volt 
2010. február 1-jén, de a döntésre 
várni kell, azt előreláthatólag az ősz 
folyamán hozzák meg.”

Újdonság tehát, hogy ismét a 
CURIA asztalára fog kerülni a ro-
mániai vonatkozó jogszabályozás, 

de a döntésre még várni kell. A 
CURIA döntése az adott országot 
nem kötelezi közvetlenül arra, hogy 
módosítsa az adott jogszabályozást, 
ennek ellenére fennáll ez a kötele-
zettség „a lojális együttműködés” 
elve alapján. Ellenkező esetben az 
Európai Bizottság az adott ország-
gal szemben kezdeményezheti a 
jogsértési eljárást.

Cristi Damileţ bíró ugyanakkor 
arra figyelmeztet, hogy az utóbbi 
esztendő során a környezetvédel-
mi illeték fizetésével kapcsolato-
san számos per indult, a bíróságok 
asztalán jelenleg több ezer ilyen 
ügycsomó van. Ilyenképpen pedig 
fennáll annak a veszélye, hogy akár 
évekig is elhúzódhatnak az ilyen 
perek, másrészt pedig kedvező dön-
tések esetén tetemes összeget kell 
visszafizetni az érintett feleknek. 

Autósmagazin

hírfolyam

>  85 éves a Skoda. 85 éve gördült le a fu-
tószalagról az első, a szárnyas nyílvessző szim-
bólumát hordozó autó: a Skoda–Hispano 
Suiza limuzin. Az első példányt 1926. május 
10-én Tomáš Garrigue Masaryk csehszlovák 
államelnöknek szállították le, és a különleges 
luxusmodellből 1929-ig mindössze száz darab 
készült. A luxuslimuzinok gyártására vonat-
kozó licenc a spanyol Hispano-Suiza részéről 
már 1924-ben, tehát még a Laurin&Klement 
autógyárral történt fúzióját megelőzően a 
pilseni ipari konszern rendelkezésére állt, ami 

a névhozzáadás magyarázatául is szolgál. A 
gyártás végül 1925 tavaszán vette kezdetét, 
1926 májusában pedig elkészült az első autó. 
A Skoda-Hispano Suiza minden egyes példá-
nyát egyedileg, vásárlója konkrét kívánságai 
szerint gyártották le, így minden autó abszolút 
egyedülállónak számított. Az autó legnagyobb 
sebessége a 140 km/h-t is elérte.

> 2000 km egy tankolással. Egy oszt-
rák állampolgár, Gerhard Plattner Skoda 
Fabia Greenline típusú autójával egy tank-
kal az ausztriai Reuttéből egészen Dániá-
ig és vissza autózott. Az autó gyári vegyes 

fogyasztása 3,4 liter, ám Plattner ennél 
jóval kevesebbet, 2,21 litert ért el a 2006 
kilométer alatt. Plattner egyébként híre-
sen takarékos vezető hírében áll, és már 
több, Skoda által szervezett takarékossági 
versenyen ért el hihetetlen eredményeket. 
„Ezekkel a fogyasztási adatokkal szeret-
ném bizonyítani, hogy márkától függetle-
nül bárki képes lehet a környezetszennye-
zés csökkentésére. Egy ilyen mutatvány 
elég sok összetevős, és olyan apró dolgok-
nál kezdődik, mint a helyes guminyomás 
beállítása satöbbi...” – mondta szűkszavú-
an Plattner a rekord után.

Újdonságok a krajovaI üzEMBEn

Ford: váltásra készen

ÉrdEMEs-E pErEskEdnI a vIsszaIgÉnylÉsÉrT?

Marad az illeték, de a tanácstalanság is

2,5 milliárd lej folyt be 2008-
tól 2011. március 31-ig a környe-
zetvédelmi/bejegyeztetési illeték-
ből a környezetalapba.
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Ford B-Max-prototípus összerakása a Genfi Autószalonra. Új perspektívák


