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Tema: Peticija Nr. 1868/2012 dėl mokesčio už motorinių transporto priemonių 
išmetamus teršalus Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietė Cătălin 
Bizgan

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mini 2011 m. Sprendimą byloje Tatu prieš Statul român, kuriuo Rumunijos 
vyriausybei liepta grąžinti pareiškėjui neteisėtai surinktą mokestį už išmetamus teršalus. 
Nepaisant šio sprendimo, Rumunijos vyriausybė parengė naują įstatymą (Įstatymas 9/2012 dėl 
mokesčio už motorinių transporto priemonių išmetamus teršalus), kuriuo atgaline data 
įvedamas mokestis už iki 2007 m. sausio mėn. Rumunijoje įregistruotas transporto priemones. 
Peticijos pateikėja prieštarauja valdžios institucijų sprendimui dėl nuolatinio mokesčio, kuris 
Teisingumo Teismo pripažintas neteisėtu, rinkimo ir išreiškia nusivylimą dėl Komisijos 
nesugebėjimo imtis skubių veiksmų dėl šio grubaus ES teisės aktų pažeidimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„ES lygmeniu transporto priemonių apmokestinimas nėra suderintas. Todėl valstybės narės 
gali organizuoti automobilių apmokestinimo sistemas pagal savo įvertinimus, jei tik laikosi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 110 straipsnio. Kadangi nėra tinkamo 
teisinio pagrindo, Komisija negali reikalauti, kad valstybė narė panaikintų automobilių 
registravimo mokestį.
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Tatu byloje1 Teisingumo Teismas išanalizavo Rumunijos sistemą pagal OUG Nr. 50/2008 ir 
nusprendė, kad SESV 110 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybėms narėms 
neleidžiama taikyti taršos mokesčio, imamo pirmą kartą registruojant motorinę transporto 
priemonę toje valstybėje narėje, jei mokestis sudarytas taip, kad toje valstybėje narėje 
neskatina leisti į apyvartą kitose valstybėse narėse įsigytų naudotų transporto priemonių, ir 
drauge neatgraso nuo to paties amžiaus ir būklės transporto priemonių pirkimo šalies rinkoje.

Komisija susisiekė su Rumunijos institucijomis ir ištyrė naują automobilių apmokestinimo 
teisės aktą, kuris buvo priimtas, kad atitiktų Tatu sprendimą. Rumunija panaikino OUG Nr. 
50/2008 ir Įstatymą Nr. 9/2012. Pagal šiuo metu galiojantį OUG Nr. 9/2013 už ekologinį 
spaudą mokestis imamas ne tik pirmą kartą Rumunijoje registruojant kitose valstybėse narėse 
pirktus naudotus automobilius, bet ir šalies rinkoje perkant naudotas transporto priemones, 
kurioms nebuvo taikomi jokie anksčiau galioję registracijos mokesčiai (net ir tais atvejais, kai 
nacionalinis teismas nusprendė grąžinti ankstesnį mokestį ar registruoti automobilį nemokant 
mokesčio). 

Komisijos manymu, Rumunija panaikino automobilių registracijos mokesčio neatitiktį SESV 
110 straipsniui, kaip tai Tatu sprendime išaiškino Teisingumo Teismas. 

OUG Nr. 9/2013 nėra taikomas atgaline data automobiliams, kurie užregistruoti prieš 
įsigaliojant šiam teisės aktui, nes apmokestinamas įvykis šiuo atveju (pvz., perduodant 
automobilį) įvyksta po šios teisėkūros priemonės įsigaliojimo.

Komisija atliko savo pareigą užtikrindama tinkamą ES teisės taikymą atidžiai stebėdama, kaip 
Rumunija laikosi SESV 110 straipsnio automobilių apmokestinimo srityje, tiek prieš 
sprendimą Tatu byloje, tiek ir po jo. 

2005 m. Komisija pasiūlė Direktyvą dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių2, 
kuria siekiama palaipsniui atsisakyti automobilių registracijos mokesčių ir įgyvendinti 
mokesčių grąžinimo sistemą pereinamajam laikotarpiui. Valstybės narės kol kas nepasiekė 
vieningo susitarimo, būtino priimti šį Tarybos pasiūlymą. 

Išvada 

Kadangi peticijoje nėra nurodyta, kad nesilaikoma ES teisės, Komisija šiuo klausimu daugiau 
negali imtis jokių veiksmų.“ 

                                               
1 2011 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Ioan Tatu prieš Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei, C-402/09.
2 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių, COM(2005) 261 galutinis.


