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pentru emisiile poluante ale vehiculelor din România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la hotărârea pronunțată în cauza Tatu vs. Statul român din 2011, prin 
care Guvernul român a fost obligat să ramburseze solicitantului o sumă percepută ilegal prin 
intermediul unei taxe pentru emisiile poluante. În ciuda acestei hotărâri, guvernul român a 
elaborat o nouă lege (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule), care instituie retroactiv taxa pentru vehiculele înmatriculate în România înainte 
de luna ianuarie 2007. Petiționarul contestă decizia autorităților de a continua să perceapă o 
taxă declarată ilegală de Curtea de Justiție și își exprimă dezamăgirea privind lipsa unei 
acțiuni prompte din partea Comisiei ca reacție la această încălcare flagrantă a dreptului UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Taxarea vehiculelor nu este armonizată la nivelul UE. Astfel, statele membre își pot organiza 
sistemele de taxe pentru autoturisme în conformitate cu propriile evaluări, cu condiția să 
respecte articolul 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În lipsa 
unei baze legale adecvate, Comisia nu-i poate cere unui stat membru să elimine taxa de 
înmatriculare a autovehiculelor. 
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În hotărârea pronunțată în cauza Tatu1, Curtea de Justiție a examinat sistemul român stabilit 
de OUG nr. 50/2008 și a hotărât că articolul 110 din TFUE trebuie interpretat în sensul unei 
opoziții față de instituirea, de către un stat membru, a unei taxe pe poluare aplicată 
autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei 
măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulație, în statul membru 
menționat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja 
cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeași vechime și aceeași uzură de pe piața 
națională.

Comisia a contactat autoritățile române și a examinat noua legislație privind taxarea 
autovehiculelor adoptată pentru a se conforma hotărârii Tatu. România a abrogat OUG nr. 
50/2008, precum și Legea nr. 9/2012. În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
9/2013 în vigoare în prezent, timbrul de mediu se plătește nu numai cu ocazia primei 
înmatriculări în România a autovehiculelor de ocazie achiziționate în alt stat membru, ci și la 
achiziționarea unor astfel de autovehicule pe piața națională, dacă acestora nu le-au fost 
aplicate alte taxe de înmatriculare anterior în vigoare (inclusiv în cazul în care o instanță 
națională decide restituirea unei taxe precedente sau înmatricularea autovehiculului fără 
achitarea taxei). 

Comisia consideră că România a eliminat incompatibilitatea taxei de înmatriculare a 
autovehiculelor cu articolul 110 din TFUE, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție 
în hotărârea Tatu.

Aplicarea OUG nr. 9/2013 nu este retroactivă în ceea ce privește autovehiculele înmatriculate 
înainte de intrarea sa în vigoare, întrucât evenimentul taxabil aplicabil în acest caz (de 
exemplu transferul autovehiculului) se produce posterior intrării în vigoare a măsurii 
legislative.

Comisia și-a îndeplinit rolul privind garantarea aplicării corecte a legislației UE, monitorizând 
îndeaproape respectarea articolului 110 din TFUE de către România în ceea ce privește 
taxarea autovehiculelor, înainte și după pronunțarea hotărârii în cauza Tatu. 

În 2005 Comisia a înaintat o propunere de directivă referitoare la taxele pentru autoturisme2
prin care se dorea eliminarea progresivă a taxelor de înmatriculare și introducerea unui sistem 
de rambursare pentru perioada de tranziție. Statele membre nu au reușit să ajungă un acord 
unanim până în momentul de față, necesar pentru adoptarea propunerii Consiliului. 

Concluzie 

Întrucât petiția nu relevă nicio incompatibilitate cu legislația UE, Comisia nu poate lua nicio 
măsură suplimentară în această privință. 

                                               
1 Hotărârea Curții din 7 aprilie 2011 în cauza C-402/09, Ioan Tatu v Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei.

2 Propunere de directivă a Consiliului privind taxele pe autoturisme, COM/2005/0261 final.


