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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0800/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā A. C. C., par 
grūtībām, ar kurām tā saskārās, reģistrējot savu automašīnu Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura Itālijā iegādājās īpašumā 2007. gadā ražotu transportlīdzekli, 
lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, jo nevar piereģistrēt minēto automašīnu Rumānijā, tā kā 
maksājamo nodokļu summa pārsniedz transportlīdzekļa cenu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka automašīna tika ievesta Rumānijā pirms 2008. gada 
15. decembra pirms automobiļu nodokļu jauno noteikumu stāšanās spēkā, kas ir notariāli 
apstiprināts fakts. Tomēr Rumānijas nodokļu iestādes reģistrēja automašīnu saskaņā ar 
jaunajiem un stingrākajiem nodokļu noteikumiem. Nodokļa summa pārsniedz automašīnas 
vērtību.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Pirmkārt, minētais jautājums (par atbilstošo mehānisko transportlīdzekļu nereģistrēšanu 
saskaņā ar iepriekšējiem nodokļu noteikumiem) ietilpst dalībvalsts kompetencē. Nodokļu 
maksātāji, kuru pietikumus nodokļu iestādes nav pieņēmušas saskaņā ar tolaik 
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piemērojamajiem noteikumiem attiecībā uz automašīnu radītā piesārņojuma nodokli, var 
vērsties attiecīgajās valsts administratīvajās/tiesu iestādēs ar sūdzību par kļūdu pārvaldē.

Otrkārt, jāmin, ka Eiropas Savienības līmenī nenotiek saskaņošana pasažieru automobiļu 
nodokļu jomā. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var piemērot šādus nodokļus un vienpusīgi izlemt 
par to lielumu un aprēķināšanas metodēm. Lietā Komisija/Dānija Eiropas Kopienu Tiesa 
nosprieda, ka EK līguma 90. pants nav paredzēts pārāk lielu nodokļu likmju kritizēšanai un 
ka dalībvalstis nodokļu apmērus var noteikt tādā līmenī, kādu uzskata par piemērotu1. 
Saskaņā ar Tiesas lēmumu pat ļoti lieli nodokļi nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem, ja šos 
nodokļus vienādi piemēro gan attiecībā uz vietējiem ražojumiem, gan tādiem ražojumiem, 
kas ievesti no citām dalībvalstīm (EK līguma 90. pants).

Jo īpaši attiecībā uz lietotu transportlīdzekļu aplikšanu ar nodokļiem pastāvīga Tiesas prakse 
nosaka, ka EK līguma 90. pants ir pārkāpts tad, ja nodoklis, ar ko apliek no citas dalībvalsts 
ievestu lietotu transportlīdzekli, pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kura iekļauta vietējā 
tirgū jau reģistrēta līdzīga jauna transportlīdzekļa vērtībā2. Saskaņā ar Tiesas lēmumu no EK 
līguma 90. pantā aizliegtās diskriminācijas var izvairīties, ja reģistrācijas nodokļa 
aprēķināšanā tiek ņemts vērā ievestā transportlīdzekļa faktiskais nolietojums3.

Komisija ir izskatījusi Rumānijas noteikumus attiecībā uz automašīnu radītā piesārņojuma 
nodokli, kuri grozīti ar Ārkārtas rīkojumu Nr. 7/2009 (OG Nr. 103, 19.02.2009.), un secināja, 
ka šajos noteikumos netika ievērots vienādas attieksmes princips attiecībā uz vietējiem 
ražojumiem un citu dalībvalstu ražojumiem. Tādēļ Komisija 2009. gada 25. jūnijā nolēma 
sākt pārkāpuma procedūru pret Rumānijas Republiku, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli.
Rumānijas Republika 2009. gada 29. septembrī pēc termiņa pagarinājuma piešķiršanas 
iesniedza savus apsvērumus, kuri pašlaik tiek tulkoti.

Jāpiezīmē, ka Komisija šajā saistībā joprojām saņem ļoti daudz sūdzību un ir apsolījusi 
informēt attiecīgās personas par šīs izmeklēšanas iznākumu. Uzsākot pārkāpuma procedūru, 
Komisija ir publicējusi paziņojumu presei (IP/09/1012). Tiks arī publicēts paziņojums presei, 
lai informētu par nākamajiem Komisijas veiktajiem pasākumiem minētās pārkāpuma 
procedūras gaitā.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējas ierosinātais jautājums, šķiet, neattiecas uz valsts tiesību aktu 
atbilstību Kopienas tiesību aktiem. Tomēr var apstiprināt, ka Komisija pašlaik veic 
izmeklēšanu saistībā ar Rumānijas noteikumiem attiecībā uz automašīnu radītā piesārņojuma 
nodokli.”

                                               

1 Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija/Dānijas Karaliste, Recueil, I-
04509. lpp., 10. punkts.
2 Tiesas 2001. gada 22. februāra spriedums lietā C-393/98 Ministero Publico un Gomes Valente pret Fazenda Publica, 
Recueil, I-01327. lpp.
3 1995. gada 9. marta spriedums lietā C-345/93 Fazenda Pública un Ministério Público pret Américo João Nunes 
Tadeu, Recueil, I-00479. lpp., 17. punkts.
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4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņas automašīna tika ievesta Rumānijā pirms 
2008. gada 15. decembra (kad stājās spēkā automobiļu nodokļu jaunie noteikumi), kas ir 
notariāli apstiprināts fakts. Tomēr Rumānijas nodokļu iestādes reģistrēja automašīnu saskaņā 
ar jaunajiem un stingrākajiem nodokļu noteikumiem, tādējādi nodokļa summa pārsniedz 
automašīnas vērtību.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Pirmkārt, minētais jautājums (par atbilstošo mehānisko transportlīdzekļu nereģistrēšanu 
saskaņā ar iepriekšējiem nodokļu noteikumiem) ietilpst dalībvalsts kompetencē. Nodokļu 
maksātāji, kuru pieteikumus nodokļu iestādes nav pieņēmušas saskaņā ar tolaik 
piemērojamajiem noteikumiem attiecībā uz automašīnu radītā piesārņojuma nodokli, var 
vērsties attiecīgajās valsts pārvaldes/tiesu iestādēs ar sūdzību par kļūdu pārvaldē.

Otrkārt, jānorāda, ka Eiropas Savienības līmenī nenotiek saskaņošana pasažieru automobiļu
nodokļu jomā. Tas nozīmē, ka dalībvalstis šādus nodokļus drīkst piemērot un vienpusīgi 
izlemt par to apmēru un aprēķināšanas metodēm. Lietā Komisija/Dānija Eiropas Kopienu 
Tiesa nosprieda, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 110. pants 1nav 
paredzēts pārāk lielu nodokļu likmju kritizēšanai un ka dalībvalstis nodokļu apmērus var 
noteikt tādā līmenī, kādu uzskata par piemērotu2. Saskaņā ar Tiesas lēmumu pat ļoti lieli 
nodokļi nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem, ja šos nodokļus vienādi piemēro gan attiecībā 
uz vietējiem ražojumiem, gan tādiem ražojumiem, kas ievesti no citām dalībvalstīm 
(LESD 110. pants).

Jo īpaši attiecībā uz lietotu transportlīdzekļu aplikšanu ar nodokļiem pastāvīgā Tiesas prakse 
nosaka, ka LESD 110. pants ir pārkāpts tad, ja nodoklis, ar ko apliek no citas dalībvalsts 
ievestu lietotu transportlīdzekli, pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kura iekļauta vietējā 
tirgū jau reģistrēta līdzīga jauna transportlīdzekļa vērtībā3. Saskaņā ar Tiesas lēmumu no 
LESD 110. pantā aizliegtās diskriminācijas var izvairīties, ja reģistrācijas nodokļa 
aprēķināšanā tiek ņemts vērā ievestā transportlīdzekļa faktiskais nolietojums4.

Komisija izskatīja Rumānijas noteikumus attiecībā uz automašīnu radītā piesārņojuma 
nodokli, kuri grozīti ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 7/2009 (OG Nr.  836, 11.12.2008.), un 
atzina, ka šajos noteikumos netika ievērots vienādas attieksmes princips attiecībā uz 
vietējiem un citu dalībvalstu ražojumiem. Tāpēc Komisija 2009. gada 25. jūnijā nolēma sākt 

                                               
1 Konsolidēta versija (Oficiālais Vēstnesis C 115, 2008. gada 9. maijs). Iepriekš EK līguma 90. pants.

2 Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā Nr. C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija/Dānijas Karaliste, ECR 1990, I-
04509. lpp., 10. punkts.

3 Tiesas 2001. gada 22. februāra spriedums lietā C-393/98 Ministero Publico un Gomes Valente pret Fazenda Publica, 
Recueil, I-01327. lpp..

4 1995. gada 9. marta spriedums lietā Nr. C-345/93 Fazenda Pública un Ministério Público pret Américo João Nunes Tadeu, 
ECR 1995, I-00479. lpp., 17. punkts.
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pārkāpuma procedūru pret Rumānijas Republiku, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli.

Pēc termiņa pagarinājuma piešķiršanas Rumānijas Republika 2009. gada 29. septembrī 
iesniedza savus apsvērumus un 2010. gada 12. janvārī informēja Komisiju par valdības 
Ārkārtas rīkojumu Nr. 117/2009, ar ko no 2010. gada 1. janvāra atceļ saskaņā ar valdības 
Ārkārtas rīkojumu Nr. 218/2008 noteikto atbrīvojumu. Tāpēc Komisija ir nolēmusi izbeigt 
pārkāpuma procedūru. 

Jāpiezīmē, ka Komisija šajā saistībā joprojām saņem ļoti daudz sūdzību un ir apsolījusi 
informēt attiecīgās personas par šīs izmeklēšanas iznākumu. Uzsākot pārkāpuma procedūru, 
Komisija ir publicējusi paziņojumu presei (IP/09/1012). Tiek sagatavots paziņojuma projekts 
publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī, lai informētu sabiedrību par nodomu izbeigt šīs lietas 
izmeklēšanu.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējas ierosinātais jautājums, šķiet, neattiecas uz valsts tiesību aktu 
atbilstību Kopienas tiesību aktiem. Tomēr var apgalvot, ka, veicot izmeklēšanu saistībā ar 
Rumānijas noteikumiem attiecībā uz automašīnu radītā piesārņojuma nodokli, Komisija 
konstatēja, ka tagad tie varētu atbilst LESD 110. pantā noteiktajām prasībām.”


