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Temats: Lūgumraksts Nr. 1868/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Cătălin 
Bizgan, par transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisiju aplikšanu ar 
nodokli Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz spriedumu 2011. gada lietā Tatu/Statul român, saskaņā 
ar kuru Rumānijas valdībai tika uzdots atmaksāt prasītājam naudas summu, kas nelikumīgi 
iekasēta kā piesārņojošo vielu emisiju nodoklis. Neskatoties uz šo spriedumu, Rumānijas 
valdība ir izstrādājusi jaunu likumu (Likums Nr. 9/2012 par autotransporta radīto piesārņojošo 
vielu emisiju nodokli), ar atpakaļejošu spēku attiecinot šo nodokli uz transportlīdzekļiem, kas 
Rumānijā reģistrēti pirms 2007. gada janvāra. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret šo valsts 
sektora iestāžu lēmumu turpināt iekasēt nodokli, kuru Tiesa atzinusi par nelikumīgu, un pauž 
vilšanos par Komisijas nespēju nekavējoties rīkoties, reaģējot uz šo acīmredzamo ES tiesību 
aktu pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Transportlīdzekļu aplikšana ar nodokli ES līmenī nav saskaņota, tādēļ dalībvalstis var 
organizēt savu automobiļu nodokļu sistēmu atbilstoši savam novērtējumam, ievērojot Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 110. pantu. Tā kā nav pienācīga juridiskā pamata, tad 
Komisija nedrīkst pieprasīt kādai dalībvalstij, lai tā atceļ automobiļu reģistrācijas nodokli.
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Tatu lietā1 Tiesa izvērtēja Rumānijas sistēmu, kas noteikta OUG Nr. 50/2008 un pieņēma 
lēmumu, ka LESD 110. pants jāinterpretē tādējādi, ka tai dalībvalstij ieviešot piesārņojuma 
nodokli, kas ir piemērojams mehāniskajiem transporta līdzekļiem brīdī, kad tie pirmo reizi 
tiek reģistrēti šajā dalībvalstī, ja šis fiskālais pasākums tiek veidots tā, ka tas padara 
neizdevīgu citā dalībvalstī pirktu lietotu transportlīdzekļu laišanu apgrozībā minētajā 
dalībvalstī, nepadarot neizdevīgu tāda paša vecuma un nolietojuma lietotu transportlīdzekļu 
iegādi vietējā tirgū.

Komisija sazinājās ar Rumānijas iestādēm un izvērtēja jaunos tiesību aktus saistībā ar 
automobiļu aplikšanu ar nodokļiem, kas pieņemti, lai nodrošinātu atbilstību lēmumam Tatu
lietā. Rumānija ir atcēlusi OUG Nr. 50/2008, tāpat arī Likumu Nr. 9/2012. Saskaņā ar 
pašreizējo spēkā esošo OUG Nr. 9/2013 nodoklis par vides piesārņošanu Rumānijā tiek 
piemērots ne tikai tad, kad citā dalībvalstī iegādātas lietotas automašīnas tiek reģistrētas pirmo 
reizi, bet arī tad, kad vietējā tirgū tiek iegādātas lietotas automašīnas, kurām nav piemēroti 
nekādi reģistrācijas nodokļi, kas bijuši spēkā iepriekš (tostarp gadījumos, kad valsts tiesa ir 
pieņēmusi lēmumu par iepriekšējā nodokļa atmaksu vai automašīnas reģistrāciju bez nodokļa 
samaksas). 

Komisija uzskata, ka Rumānija ir novērsusi automašīnu reģistrācijas nodokļa piemērošanas 
neatbilstību LESD 110. pantam, kā to ir interpretējusi Tiesa savā spriedumā Tatu lietā. 

OUG Nr. 9/2013 īstenošanai nav atpakaļejoša spēka attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti pirms tā stāšanās spēkā, tā kā nodokļa uzlikšana šajā gadījumā (proti, automašīnas 
nodošana) notiek pēc tiesību akta stāšanās spēkā.

Komisija ir izpildījusi savu uzdevumu un nodrošinājusi pareizu ES tiesību aktu piemērošanu, 
cieši uzraugot to, kā Rumānija ievēro LESD 110. pantu automobiļu nodokļu jomā — gan 
pirms, gan pēc sprieduma paziņošanas Tatu lietā. 

2005. gadā Komisija ierosināja direktīvu par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos 
automobiļus2, kas paredz pakāpenisku automobiļu reģistrācijas nodokļa atcelšanu un atmaksas 
sistēmas ieviešanu pārejas periodā. Dalībvalstis līdz šim nav panākušas vienprātību, kas 
nepieciešama šā Komisijas priekšlikuma pieņemšanai. 

Secinājums

Tā kā lūgumraksts neatklāj nesaderības ar ES tiesību aktiem, tad Komisija nevar veikt 
nekādas turpmākas darbības šajā jautājumā. 

                                               
1 Tiesas 2011. gada 7. aprīļa spriedums lietā C-402/09 Ioan Tatu / Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei.
2 Priekšlikums Padomes direktīvai par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos automobiļus, COM(2005) 261 galīgā 
redakcija.


