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Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0054/2012, внесена от P.G.R., с румънско гражданство, относно 
екотакса, прилагана към внесените от чужбина употребявани 
автомобили

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е предприел действия по регистрацията в Румъния на 
превозно средство, регистрирано във Великобритания, но е бил уведомен, че за да може 
това да стане, е необходимо преди това да плати екотакса. Той изразява съжаление, че 
въпреки че Съдът на Европейския съюз е обявил екотаксата за несъвместима с 
европейското законодателство в делата Tatu (C-402/09) и Nisipeanu (C-263/10), 
съдебните и правителствените органи не зачитат решенията на Съда и продължават да 
налагат плащането на споменатата такса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

От самото начало трябва да се отбележи, че не съществува хармонизация на равнище 
Европейски съюз в областта на данъчното облагане на превозни средства. 
Следователно държавите членки имат свободата да въвеждат такива данъци и 
едностранно да вземат решение относно техния размер и метод на изчисляване.

Следователно е възможно да възникне ситуация, при която вследствие на промяна в 
местопребиваването на собственика, същият автомобил да бъде обложен в държавата 
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членка на новото местопребиваване, въпреки че вече е бил обложен с данък в 
държавата членка на предишното местопребиваване. Положението като такова обаче, 
при отсъствието на общи правила, не противоречи на правото на ЕС1.

Въпреки това държавите членки трябва да спазват общите правила на правото на ЕС по 
отношение на косвените данъци. В това отношение Съдът на Европейския съюз 
последователно постановява, че данъци за регистрация или замърсяване на околната 
среда, като въведения в Румъния данък за замърсяване на околната среда, очевидно 
имат фискален характер и биват налагани не поради преминаването на моторно 
превозно средство през границата на държавата членка, която ги е въвела, а във връзка 
с други оперативни събития, които включват първа регистрация на моторно превозно 
средство в тази държава членка2. Следователно те трябва да се считат за част от общ 
режим на вътрешното облагане на стоките и в резултат на това да се разглеждат от 
гледна точка на член 110 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), т. е. те не трябва да дискриминират стоките на други държави членки.

Комисията е осведомена относно решенията на Съда на ЕС по делата Tatu и Nisipeanu, 
както и относно последващите определения3 на Съда на ЕС по въпросите, повдигнати 
от законодателството в областта на данъчното облагане във връзка със замърсяването 
на околната среда в Румъния по отношение на член 110 от ДФЕС.

Понастоящем Комисията разглежда предложение за изменение на въпросното 
законодателство и е установила контакт с румънските органи по този въпрос.

Комисията не разполага с компетентност да разрешава проблемите на конкретни 
данъкоплатци в техните специфични случаи. Ролята на Комисията като „пазителка на 
Договорите“ е да гарантира, че законодателството и административните практики на 
държавите членки са в съответствие с правото на ЕС. За тази цел в случай че дадена 
държава членка не транспонира или неправилно транспонира законодателството на ЕС 
или неправилно прилага на практика по принцип националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на ЕС, Комисията може да образува процедура за нарушение 
срещу съответната държава членка. При все това само Комисията и държавата членка 
се считат за страни по тази процедура, с изключение на отделния данъкоплатец. 
Следователно изходът от тази процедура няма пряк ефект върху специфичните случаи. 
По тази причина единственият начин да се търси обезщетение в конкретни случаи, 

                                               
1  Решение на Съда от 15 юли 2004 г. по дело C-365/02, Marie Lindfors, параграф 34.
2 Решение на Съда на ЕС от 17 юни 2003 г. по дело C-383/01 De Danske Bilimportører срещу 

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, параграф 34.
3 Определение на Съда на ЕС от 13 юли 2011 г. по дело C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a 

Municipiului Târgu-Jiu и Administrația Fondului pentru Mediu v Claudia Norica Vijulan, определение на 
Съда на ЕС от 8 април 2011 г. по дело C-336/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu 
и Administrația Fondului pentru Mediu v Victor Vinel Ijac, определение на Съда на ЕС от 8 април 2011 г., 
Daniel Ionel Obreja v Ministerul Economiei și Finanțelor и Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului 
Mureș (дело C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor и други срещу SC Darmi SRL (дело C-178/10) и 
определение на Съда на ЕС от 8 април 2011 г., Aurora Elena Sfichi v Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (дело C-29/11), 
Adrian Ilaș v Direcția Generalâ a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, 
Administrația Fondului pentru Mediu (дело C-30/11).
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дори вследствие на решение на Съда на ЕС, е съответното лице да се обърне към 
националните съдилища, тъй като те са единствените, които могат да предоставят 
пряко удовлетворяване в индивидуални случаи (например нареждане за възстановяване 
на средства от страна на администрацията, анулиране на административни решения или 
присъждане на обезщетения). 

В този контекст е целесъобразно да се посочи, че изглежда, че първоинстанционният 
съд (т.е. Tribunalul Iași) е постановил1 в полза на вносителя на петицията по отношение 
на неговата жалба срещу облагането с данък за замърсяването на околната среда.

Комисията ще продължи да разглежда предложението за изменение на румънското 
законодателство относно данъка за замърсяване на околната среда с оглед да гарантира 
съответствие с правото на ЕС, съгласно тълкуването на Съда на ЕС.

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 29 ноември 2013 г.

Вносителят на петицията се позовава на Извънредно правителствено постановление 
№ 50/2008 (OUG № 50/2008) като правното основание за облагане с такса за 
замърсяване при регистрацията в Румъния на автомобил, който вече е бил регистриран 
в Обединеното кралство. 

По отношение на OUG № 50/2008 Съдът на Европейския съюз е постановил2, че 
член 110 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) трябва да се 
тълкува в смисъл, че не допуска държава членка да въвежда такса за замърсяване за 
моторни превозни средства при първата им регистрация в тази държава членка, ако 
тази данъчна мярка е организирана по такъв начин, че възпира пускането в движение в 
посочената държава членка на употребявани превозни средства, закупени в други 
държави членки, без обаче да възпира покупката на употребявани превозни средства на 
същата възраст и със същото овехтяване на националния пазар.

Румъния е отменила OUG № 50/2008. Съгласно Извънредно правителствено 
постановление № 9/2013, което понастоящем е в сила, екологичният отпечатък се 
таксува не само при първата регистрация в Румъния на употребявани автомобили, 
закупени в други държави членки, но също и при закупуване на употребявани превозни 
средства на националния пазар, които не са били предмет на никоя от таксите за 
регистрация, които преди са били в сила (включително когато национално съдилище е 
постановило възстановяване на предходна такса или регистрацията на автомобил без 
заплащане на такса). 

Заключение 

Предвид факта, че Румъния е отстранила несъвместимостта на таксата за регистрация 
на автомобили с член 110 от ДФЕС съгласно тълкуванието на Съда на ЕС по дело Tatu, 

                                               
1 Информация на разположение на уебсайта на Tribunalul Iași,

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, консултирана на 9 
юли 2012 г.

2
Решение на Съда на ЕС от 7 април 2011 г. по дело C-402/09, Ioan Tatu v Statul român prin Ministerul Finanțelor și 
Economiei.
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Комисията не би могла да предприеме никакви допълнителни действия във връзка с 
този въпрос. 


