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Vokietijos pilietis Thomas Daub

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris nuo 2003 m. rugsėjo mėn. kartu su savo žmona gyvena Vengrijoje, 
skundžiasi, kad Vengrijos valdžios institucijos jam neišdavė leidimo gyventi, dėl kurio jis 
kreipėsi prieš septynias savaites, nurodydamas, kad jo kolegos iš Vengrijos kilę rumunai, šį 
leidimą gavo per dvi savaites. Jis teigia, kad tai yra diskriminacija, ir prieštarauja tam, kad 
Vengrijos institucijos iš jo reikalauja sumokėti 7 400 EUR transporto priemonės, kurią jis 
atsivežė su savimi, registracijos mokestį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. birželio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. vasario 3 d.

„Dėl teisės

1. Delsimas išduoti leidimą gyventi

Pagal šiuo metu galiojančią Bendrijos teisę, visų pirma 1964 m. vasario 25 d. Tarybos 
direktyvos 64/221/EB dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų specialių priemonių, 
pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais, derinimo1

                                               
1 OL L 850, 1964 4 4, p. 64.
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5 straipsnį, sprendimas išduoti ar atsisakymas pirmą kartą išduoti leidimą gyventi yra 
priimamas kuo greičiau ir jokiu būdu ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo gauti 
leidimą dienos.

Iš to darytina išvada, kad septynių savaičių terminas neprieštarauja Bendrijos teisei.

Daugelyje valstybių narių susiklosčiusi tokia padėtis, kad nacionalinėms valdžios 
institucijoms trečiųjų šalių piliečių gyvenimo šalyje korteles išduoti trunka daug ilgiau nei ES 
piliečiams, o Vengrijoje, atrodo, yra atvirkščiai. Vadovaujantis Komisijos turima informacija, 
skirtingose savivaldybėse labai skiriasi gyvenimo šalyje kortelių išdavimo terminai.

Tačiau dėl nacionalinių valdžios institucijų veikimo reikėtų priminti, kad nacionalinių 
administracinių institucijų veiklos organizavimas pagal subsidiarumo principą priklauso tik 
valstybių narių kompetencijai.

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje1, kuria bus pakeista, be kita ko, minėta 
Direktyva 64/221/EB, ES piliečiams nebereikės gauti gyvenimo šalyje kortelės toje valstybėje 
narėje, kurioje gyvena, pakaks paprasčiausiai užsiregistruoti kompetentingose institucijose, ir 
tik tais atvejais, kai priimančioji valstybė narė manys, kad to reikia. Registracijos 
pažymėjimas išduodamas iš karto, pateikus galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą ir 
įrodymus dėl gyvenimo šalyje sąlygų laikymosi. Valstybės narės privalo perkelti šią direktyvą 
į nacionalinę teisę iki 2006 m. balandžio 30 d. Šie veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
biurokratinę naštą, atitinka kai kurių valstybių narių veiksmus, kurių jos jau ėmėsi, kad 
panaikintų reikalavimą turėti leidimą gyventi šalyje.

2. Registracijos mokesčio nustatymas

2.1. Taikytina Vengrijos teisė

Įstatymu CX 2003, kuris pakeistas 2005 m. sausio 1 d., Vengrija nustatė variklinių transporto 
priemonių registracijos mokestį. Mokestį privaloma sumokėti pirmą kartą pradėjus naudoti 
transporto priemonę Vengrijos keliuose, kai automobilis parduodamas pagal PVM įstatymą, 
įsigyjamas Bendrijoje, importuojamas ir perdaromas. Visų pirma, mokestis mokamas ir tuo 
atveju, jei Vengrijos keliuose pradedamas naudoti naudotas automobilis, importuotas iš kitos 
valstybės narės. Pagal minėtą įstatymą nustatoma fiksuota Vengrijos registracijos mokesčio 
suma, atsižvelgiant į variklio galingumą, naudojamo kuro tipą ir išmetamųjų teršalų normas. 
Tačiau mokesčio dydis nesikeičia, atsižvelgiant į tai, ar registruojamas naujas, ar naudotas 
automobilis.

2.2. Komisijos pastabos

                                               
1 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
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Nesant suderinimo Bendrijos lygmeniu, valstybės narės gali nustatyti registracijos mokesčius 
su sąlyga, kad jos laikosi pirminės ir antrinės Bendrijos teisės1. Pirminės teisės atveju jos turi 
paisyti EB sutarties 90 straipsnio, kuriame valstybėms narėms draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai apmokestinti kitų valstybių narių produktus kokiais nors vidaus mokesčiais, 
didesniais už mokesčius, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinami panašūs vidaus 
produktai. Šis pagrindinis Bendrijos teisės principas turi esminės svarbos automobilių 
apmokestinimo srityje, nes būtent šiuo atžvilgiu dažnai vertinamas registracijos mokesčio 
suderinamumas su Bendrijos teise.

Komisija pradėjo Vengrijos registracijos mokesčio tyrimą keliais aspektais. Pagrindiniai 
suderinamumo klausimų keliantys aspektai yra susiję su 90 straipsnio pažeidimu, nes atrodo, 
kad Vengrijos mokestis yra vidaus mokestis, kuriuo, palyginti su nacionaliniais, 
diskriminuojami importuojami automobiliai, kuriuos siekiama pradėti naudoti Vengrijos 
keliuose.

Verta paminėti, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką tai, jog šalyje 
negaminami automobiliai, nedraudžia valstybei narei taikyti 90 straipsnio, nes terminas 
„panašus vidaus produktas“ vienodai gali reikšti produktą, kuris tapo „vidaus“ iš karto po 
importavimo ir pateikimo į vidaus rinką (Komisija prieš Daniją, C-47/88).

Be to, pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, kad valstybė narė nepažeistų 
90 straipsnio, taikydama variklinių transporto priemonių registracijos mokestį, ji privalo 
atsižvelgti į tikrąją transporto priemonės vertę registracijos metu. Taigi Teisingumo Teismas 
konstatavo, kad „su EEB sutarties 95 straipsniu (dabar – 90 straipsnis) nesuderinama tai, kad 
valstybė narė apmokestina naudotus automobilius iš kitos valstybės narės mokesčiu, kuris, 
apskaičiuojamas neatsižvelgiant į faktinį automobilio nusidėvėjimą, viršija likutinį mokestį, 
įskaičiuojamą į panašių naudotų variklinių transporto priemonių, jau įregistruotų 
nacionalinėje teritorijoje, vertę (Nunes Tadeu, C-345/93, 20 punktas, Komisija prieš Daniją,
C-47/88, 22 punktas ir Komisija prieš Graikijos Respubliką, C-375/95).

Iš tikrųjų naujam automobiliui taikomas registracijos mokestis rodo jo vertės procentinę dalį, 
ir su laiku jis mažėja proporcingai automobilio vertei. Todėl į naudotų automobilių vertę jau 
įtraukta registracijos mokesčio suma, kuri sumažėjo dėl automobilio nusidėvėjimo. Iš to 
išplaukia, kad jei neatsižvelgiama į realų naudotos transporto priemonės vertės sumažėjimą, 
naudotam automobiliui, kurį ketinama pradėti naudoti Vengrijoje, taikomas mokestis visada 
viršys mokesčio, įtraukto į vertę to paties modelio, variklio galingumo, kuro sunaudojimo ir 
išmetamųjų teršalų normos naudoto automobilio, jau egzistuojančio Vengrijos rinkoje ir 
įregistruoto Vengrijoje kaip naujo, likutinę vertę.

Todėl jei kitos valstybės narės naudotam automobiliui taikoma registracija, tai, kad 
neatsižvelgiama į realų jo vertės sumažėjimą ir kad registracijos mokestis proporcingai 
nemažinamas, leidžia daryti išvadą, kad taip taikomas registracijos mokestis prilygsta vidaus 

                                               
1 Žr. Direktyvą 83/182/EEB (OL L 105, 1983 4 23) dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš 
vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje ir Direktyvą 83/183/EEB (OL L 105, 
1983 4 23, p. 64–65) dėl mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam 
laikui.
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mokesčiui, galinčiam diskriminuoti panašius užsienio ir vidaus produktus. Komisija mano, 
kad Vengrijos teisės aktai, pagal kuriuos naujiems automobiliams taikomo registracijos 
mokesčio suma yra lygi naudotiems automobiliams taikomo mokesčio sumai, pažeidžia 
EB sutarties 90 straipsnį.

2.3. Išvados

Komisija nusprendė nusiųsti Vengrijai oficialų pranešimą. Šio veiksmo patvirtinimas buvo 
paskelbtas viešai, 2005 m. spalio 14 d. pranešime spaudai IP/05/1279, pridėtame prie 
atsakymo į šią peticiją. Tačiau vertėtų priminti, kad bet kuri atitinkama Komisijos priemonė 
neužtikrina asmenų teisinės apsaugos. Todėl peticijos pateikėjas galėtų kreiptis į nacionalines 
institucijas su apeliaciniu skundu, kad būtų apgintos jo teisės.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Leidimo gyventi klausimas buvo nagrinėjamas ankstesniame 2006 m. vasario 3 d. Komisijos 
atsakyme, išsiųstame Europos Parlamentui. Todėl šis atsakymas susijęs tik su Vengrijos 
registracijos mokesčiu.

EB teisė

Automobilių registracijos mokesčiai nėra suderinti Europos Sąjungos lygmeniu. Tai reiškia, 
kad valstybės narės gali nustatyti šiuos mokesčius ir vienašališkai spręsti dėl jų dydžių bei 
apskaičiavimo metodų. Todėl valstybės narės gali taikyti automobilių registracijos mokestį ir 
nustatyti jo dydį tokį, kokį mano esant tinkamą (pvz., Danijoje panašus mokestis sudaro 
180 proc. automobilio vertės).

Tačiau šie mokesčiai privalo atitikti EB sutartį, visų pirma EB sutarties 90 straipsnį.

Todėl Vengrija gali nustatyti pirmą kartą jos teritorijoje registruojamų automobilių 
registracijos mokestį, net jei šių automobilių registracijos mokestis jau sumokėtas kitoje 
valstybėje narėje, jei tik tas mokestis atitinka EB sutarties 90 straipsnį.

Registracijos mokesčio nustatymo Vengrijoje aplinkybės

2003 m. Įstatymu CX (toliau – įstatymas) Vengrija nustatė registracijos mokestį.

Komisija manė, kad šiuo įstatymu pažeistas Sutarties 90 straipsnis, ir pradėjo prieš Vengriją 
pažeidimo procedūrą (2005/4256). Šiomis aplinkybėmis Komisija 2005 m. spalio 18 d. 
nusiuntė Vengrijai oficialų pranešimą.

Nuo 2006 m. sausio 1 d. Vengrija pakeitė savo registracijos mokestį nustatančius teisės aktus. 
Šiuo pakeitimu nustatyta fiksuoto nusidėvėjimo lentelė, atsižvelgiant į automobilio amžių.

2006 m. liepos 4 d. Komisija nusiuntė Vengrijai papildomą oficialų pranešimą, kuriame 
ginčijo fiksuoto nusidėvėjimo lentelės suderinamumą su EB sutarties 90 straipsniu. Komisija 
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teigė, kad fiksuotas nusidėvėjimas daugeliu atvejų atrodė pernelyg lėtas apskaityti tikrąjį 
naudotų automobilių vertės praradimą registracijos metu, kaip to reikalaujama Europos 
Teisingumo Teismo praktikoje.

2006 m. spalio 5 d., gavęs du prašymus priimti prejudicinį sprendimą, Teisingumo Teismas 
priėmė sprendimą dėl Vengrijos registracijos mokesčio bylose, kurios buvo iškeltos 
Teisingumo Teisme dėl tokių teisės aktų, kokie jie buvo iki 2006 m. pakeitimų.

Po sprendimo Nádasdi byloje Vengrijos parlamentas priėmė 2007 m. įstatymą CXXX dėl 
registracijos mokesčio grąžinimo.

Naujausi Vengrijos teisės aktų pakeitimai ir dabartinė padėtis

Pakeitimai nuo 2007 m. vasario 5 d.

Vengrija pakeitė savo registracijos mokestį reglamentuojančius teisės aktus, priimdama 
2006 m. įstatymą CXXXI, įsigaliojusį 2007 m. vasario 5 d.

Šiuo pakeitimu nustatyta šio pranešimo dieną galiojusios nusidėvėjimo lentelės redakcija.

Teisingumo Teismo sprendimas (Komisija prieš Graikiją, 2007 m. rugsėjo 20 d.)

Pareiškus ieškinį dėl įsipareigojimų nevykdymo Teisingumo Teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. 
priėmė sprendimą dėl Graikijos registracijos mokesčio.

Tarp objektyvių kriterijų, kuriais gali būti grindžiama fiksuoto nusidėvėjimo skalė, 
Teisingumo Teismas nurodė transporto priemonės amžių, jos ridą, bendrą būklę, galią, markę 
ir modelį.

Apeliacinė procedūra nuo 2008 m. balandžio 1 d.

Nuo 2008 m. balandžio 1 d. Ekonomikos ir transporto ministerija kartu su Finansų ministerija 
paskelbė dekretą Nr. 13/2008 dėl registracijos mokesčio individualaus apskaičiavimo 
rinkliavos ir kitų procedūrinių taisyklių (toliau – dekretas). Apeliacinė procedūra buvo 
įtraukta į naują įstatymo skyrių Mokesčio apskaičiavimas pagal specialias taisykles.

Pagal dekretą automobilio savininkas, sumokėjęs 45 000 HUF (apytiksliai 180 EUR) sumą, 
gali ginčyti muitinės tarnybų apskaičiuotą individualų mokestį ir prašyti ekspertų išsamiai 
ištirti naudoto importuoto automobilio vertę remiantis įstatyme nenurodytais kriterijais (rida, 
techninė ir bendra automobilio būklė, importuoto naudoto automobilio ir panašaus 
orientacinio automobilio vertės palyginimas).

Vengrija paskyrė tik vieną instituciją, kuriai suteikė išimtinę kompetenciją nagrinėti 
individualaus mokesčio apskaičiavimo pretenzijas, esančią Bekeščaboje, tolimame miestelyje 
netoli Rumunijos sienos, 200 km nuo Bukarešto.
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2008 m. balandžio 22 d. rašte Komisija paprašė Vengrijos pateikti informacijos dėl šių dviejų 
aspektų (nusidėvėjimo kriterijų ir apeliacinio skundo).

Išvados

Išnagrinėjusi 2008 m. liepos 3 d. atsakymą Komisija padarė išvadą, kad ši pažeidimo 
procedūra negali būti nutraukta.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Šioje byloje nagrinėjamoje pažeidimo procedūroje Komisija kritikuoja nusidėvėjimo normas, 
kurios taikomos pagal Vengrijos teisės aktus, siekiant nustatyti naudotų automobilių 
registracijos mokesčio dydį, remdamasi tuo, kad jos vis dar grindžiamos vieninteliu 
kriterijumi (transporto priemonės amžiumi), o šią sistemą aiškiai paneigė Teisingumo 
Teismas byloje C-74/06.

Be to, Komisija mano, kad dėl tam tikrų individualaus mokesčio apskaičiavimo tvarkos 
ypatybių (fizinis vienintelės institucijos visoje šalyje prieinamumas, ilgesnė procedūros 
trukmė), įsigaliojusių nuo 2008 vasario mėn., pareiškėjams šioje procedūroje tapo pernelyg 
sunku pasinaudoti turimomis teisėmis. Todėl atrodo, kad ši procedūra prieštarauja 
Teisingumo Teismo praktikai dėl skaidrumo ir veiksmingumo principų.

Tačiau Vengrija toliau neigia Bendrijos teisės pažeidimą. Ji tvirtina, kad Teisingumo Teismo 
sprendimas byloje C-74/06 šiuo atveju neturi reikšmės, nes jame nagrinėjama padėtis 
Graikijoje, kurioje mokestis buvo grindžiamas automobilio verte, o Vengrijoje jis grindžiamas 
tik techninėmis ir aplinkosauginėmis ypatybėmis. Vadovaujantis Vengrijos teiginiais, dėl 
Vengrijos sistemos pagrįstai suderinama naudotų automobilių vertė, nes nusidėvėjimo normos 
iš tikrųjų grindžiamos keliais kriterijais (įskaitant ridą) ta prasme, kad į šiuos kriterijus 
atsižvelgiama apskaičiuojant vienintelę normą, naudojant vidutines vertes.

Vengrija taip pat teigia, kad neįmanoma nustatyti skaidrumo ir veiksmingumo principų 
pažeidimo, nes Vengrijos teisės aktuose nustatyti tikslūs nusidėvėjimo apskaičiavimo 
kriterijai, taikant individualią apskaičiavimo procedūrą, institucijos privalo motyvuoti savo 
sprendimą, o tik viena institucija paskirta todėl, kad būtina nuosekli administracinė praktika ir 
tame regione yra reikiama darbo jėga.

Dabar Komisija nagrinėja Vengrijos argumentus. Jei juos išnagrinėjusi Komisija manys, kad 
Bendrijos teisė ir toliau pažeidžiama, ji savo pagrįstoje nuomonėje paragins šią valstybę narę 
pakeisti savo teisės aktus.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„2008 m. gruodžio 1 d. Komisija nusiuntė Vengrijai antrą oficialų pranešimą, tebevykdant 
pažeidimo procedūrą dėl automobilių apmokestinimo Vengrijoje. Šiame oficialiame 
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pranešime Komisija teigė, kad nusidėvėjimo normos, naudojamos nustatant naudotų 
automobilių mokestį, vis dar grindžiamos vieninteliu kriterijumi (automobilio amžiumi), o šią 
sistemą paneigė Teisingumo Teismas byloje C-74/06.

Be to, Komisija mano, kad dėl tam tikrų individualaus mokesčio apskaičiavimo tvarkos 
ypatybių (fizinis vienintelės institucijos visoje šalyje prieinamumas, ilgesnė procedūros 
trukmė), įsigaliojusių nuo 2008 vasario mėn., siekiant individualiai techniškai patikrinti 
automobilį, pareiškėjams šioje procedūroje tapo pernelyg sunku pasinaudoti turimomis 
teisėmis. Todėl atrodo, kad ši procedūra prieštarauja Teisingumo Teismo praktikai dėl 
skaidrumo ir veiksmingumo principų.

Savo 2009 m. vasario 2 d. atsakyme Vengrija toliau neigia Bendrijos teisės pažeidimą. Ji 
tvirtina, kad Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-74/06 šiuo atveju neturi reikšmės, nes 
jame nagrinėjama padėtis Graikijoje, kurioje mokestis buvo grindžiamas automobilio verte, o 
Vengrijoje jis grindžiamas tik techninėmis ir aplinkosauginėmis ypatybėmis. Vadovaujantis 
Vengrijos teiginiais, dėl Vengrijos sistemos pagrįstai suderinama naudotų automobilių vertė, 
nes nusidėvėjimo normos iš tikrųjų grindžiamos keliais kriterijais (įskaitant ridą) ta prasme, 
kad į šiuos kriterijus atsižvelgiama apskaičiuojant vienintelę normą, naudojant vidutines 
vertes.

Vengrija taip pat teigia, kad neįmanoma nustatyti skaidrumo ir veiksmingumo principų 
pažeidimo, nes Vengrijos teisės aktuose nustatyti tikslūs nusidėvėjimo apskaičiavimo 
kriterijai, taikant individualią apskaičiavimo procedūrą, institucijos privalo motyvuoti savo 
sprendimą, o tik viena institucija paskirta todėl, kad būtina nuosekli administracinė praktika ir 
tame regione yra reikiama darbo jėga.

Išanalizavusi Vengrijos atsakymą, Komisija laikosi pozicijos, kad minėti Vengrijos 
automobilių apmokestinimo sistemos aspektai vis dar nesuderinami su Bendrijos teise. Todėl 
tebevykstanti pažeidimo procedūra turi būti tęsiama, pateikiant pagrįstą nuomonę, kurioje 
valstybė narė raginama pakeisti savo teisės aktus.

Kalbant apie delsimą išduoti leidimo gyventi šalyje dokumentą, pagal Bendrijos teisę1, 
galiojusią tuo metu, kai buvo pateikta peticija, numatyta, kad sprendimas pirmą kartą išduoti 
leidimą gyventi ar atsisakymas jį išduoti turi būti priimtas kuo greičiau ir jokiu būdu ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo prašymo išduoti šį leidimą pateikimo datos.

Iš to darytina išvada, kad septynių savaičių terminas neprieštaravo Bendrijos teisei. 

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje2, kuria bus pakeista, be kita ko, minėta Direktyva 
64/221/EB, ES piliečiams nebereikės gauti gyvenimo šalyje kortelės toje valstybėje narėje, 
kurioje gyvena, pakaks paprasčiausia užsiregistruoti kompetentingose institucijose, ir tik tais 
                                               
1 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 64/221/EB dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų 

specialių priemonių, pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais, 
derinimo 5 straipsnis. OL 850, 1964 4 4, p. 64.

2 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
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atvejais, kai priimančioji valstybė narė manys, kad to reikia. Registracijos pažymėjimas 
išduodamas iš karto, pateikus galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą ir įrodymus dėl 
gyvenimo šalyje sąlygų laikymosi. Valstybės narės turi šią direktyvą į nacionalinę teisę iki 
2006 m. balandžio 30 d. Šie veiksmai, kuriais siekiama sumažinti biurokratinę naštą, atitinka 
kai kurių valstybių narių veiksmus, kurių jos jau ėmėsi, kad panaikintų reikalavimą turėti 
leidimą gyventi šalyje.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 106/2005 ir Nr. 156/2005, gautas 
2011 m. vasario 11 d.

„2009 m. lapkričio 3 d. Komisija priėmė pagrįstą nuomonę prieš Vengriją, kurioje teigiama, 
kad, remiantis Europos Teisingumo Teismo aiškinimu, automobilių registracijos mokesčių 
sistema neatitinka SESV 110 straipsnio nuostatų.

Nuo tada Vengrijos valdžios institucijos įsipareigojo imtis reikiamų veiksmų siekiant priimti 
atitinkamų teisės aktų pakeitimus, kurie įsigaliotų 2011 m. liepos 1 d.

Kai bus priimti teisės aktai atsižvelgiant į pagrįstą nuomonę, pažeidimo procedūrą bus galima 
užbaigti.

Dėl leidimo gyventi Vengrijoje, remiantis Direktyvos 2004/38/EB 16 ir 19 straipsniais, 
kiekvienas ES pilietis, atitinkantis šiuose dviejuose straipsniuose nustatytus reikalavimus, gali 
prašyti suteikti jam teisę nuolat gyventi priimančiojoje šalyje. Remiantis nesena Europos 
Teisingumo Teismo praktika (LASSAL IS C-162/09), apskaičiuojant 5 metų nepertraukiamo 
gyvenimo šalyje laikotarpį būtina atsižvelgti į visus ankstesnius legalaus gyvenimo toje 
pačioje priimančiojoje šalyje laikotarpius, net ir prieš Vengrijai įstojant į ES.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 106/2005 ir Nr. 156/2005, gautas 
2011 m. rugsėjo 30 d.

„2009 m. lapkričio 3 d. Komisija priėmė pagrįstą nuomonę prieš Vengriją, kurioje teigiama, 
kad, remiantis Europos Teisingumo Teismo aiškinimu, automobilių registracijos mokesčių 
sistema neatitinka SESV 110 straipsnio nuostatų. 

Šiuo metu Vengrijos Parlamente nagrinėjamas įstatymo projektas siekiant išspręsti problemas, 
kurias Komisija iškėlė savo pagrįstoje nuomonėje.

Komisija laukia parlamentinių diskusijų rezultatų ir spręs dėl tolesnių veiksmų. Dėl leidimo 
gyventi Vengrijoje, remiantis Direktyvos 2004/38/EB 16 ir 19 straipsniais, kiekvienas ES 
pilietis, atitinkantis šiuose dviejuose straipsniuose nustatytus reikalavimus, gali prašyti 
suteikti jam teisę nuolat gyventi priimančiojoje šalyje. Remiantis nesena Europos Teisingumo 
Teismo praktika (LASSAL IS C-162/09), nuolatinio gyvenimo šalyje teisės įgijimo pagal 
Direktyvą 2004/38/EB tikslais reikia atsižvelgti į ištisinio penkerių metų gyvenimo šalyje 
pagal ankstesnes Sąjungos teisės priemones laikotarpį iki šios direktyvos perkėlimo datos.“
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9. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 106/2005 ir 156/2005 (REV. VI), 
gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„2009 m. lapkričio 3 d. Komisija priėmė pagrįstą nuomonę dėl Vengrijos, nes Vengrijos 
automobilių registracijos mokesčių sistema neatitiko SESV 110 straipsnio nuostatų, kaip jas 
išaiškino Europos Teisingumo Teismas.

Komisija savo ankstesniame atsakyme nurodė, kad Vengrijos parlamentas nagrinėjo įstatymo 
projektą, siekdamas išspręsti klausimus, kuriuos savo pagrįstoje nuomonėje ginčijo Komisija.

2011 m. liepos 26 d. Vengrijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad priėmė 2011 m. 
įstatymą XCVI, kuriuo keičiamas 2003 m. įstatymas CX dėl registracijos mokesčių. Naujasis 
įstatymas paskelbtas 2011 m. liepos 14 d. Vengrijos oficialiajame leidinyje (2011 m. Nr. 81) 
ir įsigaliojo 2011 m. liepos 22 d.

Naujajame įstatyme keičiamos naudotų variklinių transporto priemonių apmokestinamajai 
vertei apskaičiuoti naudojamos nusidėvėjimo normos nustatant greitesnio nusidėvėjimo 
normas. Komisijos nuomone, naujos greitesnio nusidėvėjimo normos užtikrina pagrįstą 
apytikslę realią naudotų variklinių automobilių vertę, remiantis nusistovėjusia Europos 
Teisingumo Teismo praktika.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kad Vengrija savo teisės aktus dėl automobilių registracijos mokesčių 
suderino su ES teisės aktais, 2011 m. spalio 27 d. Komisija nusprendė užbaigti prieš šią 
valstybę narę pradėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.“


