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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1868/2012, του Cătălin Bizgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον φόρο για τις ρυπογόνες εκπομπές από τα οχήματα στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση της υπόθεσης Ioan Tatu κατά Ρουμανικού Δημοσίου 
του 2011, σύμφωνα με την οποία η ρουμανική κυβέρνηση όφειλε να επιστρέψει στον 
προσφεύγοντα ποσό που εισπράχθηκε παρανόμως μέσω φόρου για τις ρυπογόνες εκπομπές. 
Παρά την απόφαση αυτή, η ρουμανική κυβέρνηση κατάρτισε νέο νόμο (νόμος αριθ. 9/2012 
σχετικά με φόρο για τις ρυπογόνες εκπομπές από τα μηχανοκίνητα οχήματα), θεσπίζοντας 
τον φόρο αναδρομικά για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν στη Ρουμανία πριν από τον 
Ιανουάριο του 2007. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την απόφαση των αρχών να συνεχίσουν 
την επιβολή ενός φόρου που έχει κηρυχθεί παράνομος από το Δικαστήριο και εκφράζει την 
απογοήτευσή του για την αδυναμία της Επιτροπής να αναλάβει άμεση δράση για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω κατάφωρης παραβίασης του δικαίου της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Ο τομέας της φορολογίας των οχημάτων δεν είναι εναρμονισμένος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τα συστήματά τους 
φορολόγησης των οχημάτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι 
σέβονται το άρθρο 110 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Εν 
απουσία ίδιας νομικής βάσης, η Επιτροπή δεν μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να 
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καταργήσει τη φορολογία για την ταξινόμηση των οχημάτων.

Στην υπόθεση Tatu1 το Δικαστήριο εξέτασε το ρουμανικό σύστημα το οποίο προβλεπόταν 
από την OUG αριθ. 50/2008 και αποφάσισε ότι το άρθρο 110 της Συνθήκης ΣΛΕΕ πρέπει να 
ερμηνεύεται κατά τρόπο ο οποίος να απαγορεύει από ένα κράτος μέλος να εισαγάγει φόρο για 
ρυπογόνες εκπομπές σε μηχανοκίνητα οχήματα κατά την πρώτη τους ταξινόμηση στο εν 
λόγω κράτος μέλος, εάν η φορολογία αυτή έχει επιβληθεί κατά τρόπο ώστε να αποθαρρύνει 
τη θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένων οχημάτων στο εν λόγω κράτος μέλος, τα οποία 
έχουν αγοραστεί σε άλλα κράτη μέλη, χωρίς να αποθαρρύνει την αγορά μεταχειρισμένων 
οχημάτων ίδιας ηλικίας και κατάστασης στην εγχώρια αγορά.

Η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές και εξέτασε τη νέα φορολογική 
νομοθεσία επί των οχημάτων η οποία εγκρίθηκε προκειμένου να συμμορφωθεί με την 
υπόθεση Tatu. Η Ρουμανία κατήργησε την OUG αριθ. 50/2008 καθώς και τη νομοθεσία αριθ. 
9/2012. Σύμφωνα με την OUG αριθ. 9/2013 που ισχύει επί του παρόντος, το περιβαλλοντικό 
σήμα επιβάλλεται όχι μόνο κατά την πρώτη ταξινόμηση στη Ρουμανία των μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί σε άλλα κράτη μέλη, αλλά και κατά την αγορά 
μεταχειρισμένων οχημάτων στην εγχώρια αγορά στα οποία δεν έχει επιβληθεί κανένα από τα 
τέλη ταξινόμησης που ίσχυαν παλαιότερα (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την 
οποία εθνικό δικαστήριο έχει επιδικάσει την επιστροφή ενός προηγούμενου τέλους ή την 
ταξινόμηση του αυτοκινήτου χωρίς την καταβολή τέλους). 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ρουμανία έχει άρει την ασυμβατότητα του φόρου ταξινόμησης των 
οχημάτων με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ όπως ερμηνεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
στην απόφαση Tatu.

Η εφαρμογή της OUG αριθ. 9/2013 δεν έχει αναδρομική ισχύ σε ό,τι αφορά τα οχήματα τα 
οποία ταξινομήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, επειδή το 
φορολογητέο γεγονός στην παρούσα περίπτωση (δηλαδή η μεταβίβαση του οχήματος), 
πραγματοποιήθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του νομοθετικού μέτρου.

Η Επιτροπή έχει εκπληρώσει τον ρόλο της όσον αφορά την εξασφάλιση της σωστής 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, ελέγχοντας εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση της 
Ρουμανίας με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ στον τομέα της φορολογίας των οχημάτων, τόσο πριν, 
όσο και μετά την απόφαση στην υπόθεση Tatu. 

Το 2005 η Επιτροπή πρότεινε οδηγία σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών οχημάτων2 με 
σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των φόρων ταξινόμησης και την εισαγωγή ενός συστήματος 
επιστροφών για τη μεταβατική περίοδο. Τα κράτη μέλη δεν έχουν μέχρι τώρα καταλήξει σε 
ομοφωνία η οποία απαιτείται για την έγκριση της προτάσεως αυτής από το Συμβούλιο. 

Συμπέρασμα

Επειδή από τα στοιχεία της αναφοράς δεν προκύπτει οποιαδήποτε ασυμβατότητα με τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες στο 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Απριλίου 2011 στην υπόθεση C-402/09, Ioan Tatu κατά Statul român prin Ministerul 

Finanțelor și Economiei.

2 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών 
οχημάτων, COM/2005/0261 τελικό.
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εν λόγω ζήτημα. 


