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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1868/2012, ktorú predkladá Cătălin Bizgan, rumunský štátny občan, 
o dani zo znečisťujúcich emisií z automobilov v Rumunsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa odvoláva na rozsudok vo veci Tatu/Statul român z roku 2011, podľa 
ktorého musela rumunská vláda vrátiť žiadateľovi sumu nezákonne odvedenú vo forme dane 
zo znečisťujúcich emisií. Napriek tomuto rozsudku rumunská vláda vypracovala nový zákon 
(zákon č. 9/2012 o dani zo znečisťujúcich emisií z motorových vozidiel), ktorým sa 
retroaktívne zavádza daň za vozidlá prihlásené do evidencie v Rumunsku do januára 2007. 
Predkladateľ petície namieta proti rozhodnutiu úradov pokračovať v odvádzaní dane, ktorú 
Súdny dvor označil za nezákonnú, a vyjadruje sklamanie z toho, že Komisia nekonala 
promptne v reakcii na toto zjavné porušenie právnych predpisov EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Oblasť zdaňovania vozidiel nie je harmonizovaná na úrovni EÚ. Členské štáty teda môžu 
upravovať svoje systémy zdaňovania vozidiel podľa vlastného uváženia za predpokladu, že 
dodržiavajú článok 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Pri neexistencii 
riadneho právneho základu Komisia nemôže požadovať od členského štátu, aby zrušil daň 
z registrácie vozidiel.
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Vo veci Tatu1 Súdny dvor preskúmal rumunský systém stanovený v mimoriadnom nariadení 
vlády (ďalej len „OUG“) č. 50/2008 a rozhodol, že článok 110 ZFEÚ sa musí vykladať tak, že 
sa ním členskému štátu bráni v zavádzaní dane zo znečistenia ukladanej na motorové vozidlá 
pri ich prvej evidencii v danom členskom štáte v prípade, že táto daň sa uplatňuje spôsobom, 
ktorý znevýhodňuje uvádzanie ojazdených vozidiel zakúpených v iných členských štátoch do 
obehu v danom členskom štáte bez toho, aby znevýhodňoval nákup ojazdených vozidiel 
rovnakého veku a stavu na domácom trhu.

Komisia sa obrátila na rumunské orgány a preskúmala nový právny predpis o zdaňovaní 
vozidiel prijatý s cieľom zabezpečiť súlad s rozhodnutím vo veci Tatu. Rumunsko zrušilo 
OUG č. 50/2008, ako aj zákon č. 9/2012. Podľa OUG č. 9/2013, ktoré je platné v súčasnosti, 
sa environmentálna známka spoplatňuje nielen pri prvej evidencii ojazdených vozidiel 
zakúpených v iných členských štátoch v Rumunsku, ale aj pri nákupe ojazdených vozidiel, 
ktoré neboli predmetom žiadnej evidenčnej dane platnej v minulosti (vrátane prípadov, keď 
vnútroštátny súd rozhodol o vrátení predchádzajúcej dane, alebo evidencii vozidla bez 
zaplatenia dane), na domácom trhu. 

Komisia sa domnieva, že Rumunsko odstránilo nesúlad dane z registrácie vozidiel s článkom 
110 ZFEÚ, ako ho vyložil Súdny dvor v rozsudku Tatu. 

Uplatňovanie OUG č. 9/2013 nie je retroaktívne, pokiaľ ide o vozidlá evidované pred 
nadobudnutím jeho platnosti, keďže k zdaniteľnej udalosti uplatniteľnej v tomto prípade (t. j. 
prevod vozidla) došlo po nadobudnutí platnosti tohto legislatívneho opatrenia.

Komisia splnila svoju úlohu zabezpečovania správneho uplatňovania právnych predpisov EÚ 
podrobným monitorovaním dodržiavania súladu s článkom 110 ZFEÚ zo strany Rumunska 
v oblasti zdaňovania vozidiel pred aj po vydaní rozsudku vo veci Tatu. 

V roku 2005 Komisia navrhla smernicu o daniach z osobných áut2 zameranú na postupné 
zrušenie daní z registrácie vozidiel a zavedenie systému náhrad na prechodné obdobie. 
Členské štáty doteraz nedosiahli jednomyseľnosť potrebnú na prijatie tohto návrhu Radou. 

Záver 

Keďže z petície nevyplýva žiadny nesúlad s právnymi predpismi EÚ, Komisia nemôže prijať 
ďalšie kroky v tejto veci. 

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora zo 7. apríla 2011 vo veci C-402/09 Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei.
2 Návrh smernice Rady o daniach z osobných áut, KOM(2005) 261 v konečnom znení.


