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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1280/2010, του C.V., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παρακώλυση από τις ρουμανικές αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι ρουμανικές αρχές παραβιάζουν την αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς διενεργώντας συνεχόμενους 
φορολογικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία διέλευσης κατά μήκος των συνόρων της Ρουμανίας 
με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Επισημαίνει ότι, κατά συνέπεια, όλα τα μεγάλα φορτηγά 
ακινητοποιούνται και τα εμπορεύματα που ανήκουν στους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κατάσχονται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι τα κράτη μέλη δεν δύνανται να διενεργούν ελέγχους 
στα σύνορά τους εκτός αν οι έλεγχοι αυτοί συνιστούν μέρος ενός γενικού συστήματος 
ελέγχου που εφαρμόζεται σε παρεμφερή βαθμό εντός της εθνικής επικράτειας ή/και 
εκτελούνται ως τυχαίοι έλεγχοι. Εάν, ωστόσο, οι εν λόγω έλεγχοι (ανεξαρτήτως του τόπου 
όπου διενεργούνται) συνιστούν συστηματική επιθεώρηση εισαγόμενων προϊόντων, 
θεωρούνται μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με τους ποσοτικούς περιορισμούς1 κατά την 

                                               
1  Υποθέσεις C-272/95 Dt. Milchkontor II, Συλλογή 1997, σ. I-01905 και 4/75 Rewe Zentralfinanz 
κατά Landwirschaftskammer, Συλλογή 1975, σ. 843. 
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έννοια των άρθρων 34 και 35 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές είναι πιθανόν να δυσχεράνουν ή να καταστήσουν πιο δαπανηρές τις 
εισαγωγές/εξαγωγές, λόγω των καθυστερήσεων που συνεπάγονται οι επιθεωρήσεις και των 
πρόσθετων εξόδων μεταφοράς με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί κατά συνέπεια ο 
έμπορος. Οι έλεγχοι δικαιολογούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυνάμει του 
άρθρου 36 της ΣΛΕΕ (π.χ. από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας 
ασφάλειας ή προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή 
προφυλάξεων των φυτών) ή βάσει απαιτήσεων επιτακτικής φύσης γενικής δημόσιας 
σημασίας, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής εποπτείας1. Σε περίπτωση που οι 
έλεγχοι δικαιολογούνται, οι επιθεωρήσεις πρέπει να εκτελούνται το ταχύτερο δυνατόν. Εν 
πάση περιπτώσει, κάθε τέτοιου είδους μέτρο πρέπει να είναι ανάλογο και κατάλληλο για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό.
Συμπέρασμα

Εκ πρώτης όψεως, η κατάσταση που περιγράφεται από τον αναφέροντα φαίνεται να 
παραβιάζει τις ανωτέρω αρχές. Προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με 
το δίκαιο της ΕΕ των επίμαχων συνοριακών ελέγχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται 
περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις όσον αφορά την έκταση, τους σκοπούς, την 
καταλληλότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά τους, όπως απαιτείται για όλα τα 
εθνικά μέτρα τα οποία ενδέχεται να περιορίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται δυνάμει της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει προς τούτο με τις 
ρουμανικές αρχές και θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Οι ρουμανικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή στις 27 Οκτωβρίου 2011. Δήλωσαν ότι για 
να αποθαρρυνθεί και να περιορισθεί το ενδεχόμενο φορολογικής απάτης και 
φοροδιαφυγής, η ρουμανική υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος παρακολουθεί 
τις μεταφορές στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών εντός της εθνικής 
επικράτειας, σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από συνοριακά σημεία διέλευσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα μέτρα περιλαμβάνουν τυχαία ακινητοποίηση οχημάτων και εισαγωγή 
των στοιχείων των εγγράφων μεταφοράς σε εφαρμογή λογισμικού. Οι εν λόγω 
πληροφορίες, οι οποίες αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο, και οι αναλύσεις κινδύνου 
παρέχουν τη βάση για την πραγματοποίηση μεμονωμένων ελέγχων στις έδρες των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, προκειμένου να 
ελεγχθούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις έναντι του ενοποιημένου κρατικού γενικού 
προϋπολογισμού.

Τα παραπάνω μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται στις κύριες οδούς εισόδου στη Ρουμανία από 
την ΕΕ (τόσο από τη Βουλγαρία όσο και από την Ουγγαρία). Επικεντρώνονται κυρίως σε 
οχήματα μεταφοράς άνω των 20 τόνων, ανεξαρτήτως της προέλευσης των εμπορευμάτων που 
μεταφέρουν, ενδέχεται να έχουν διάρκεια έως και 5 λεπτά και καλύπτουν λιγότερο από το 
10% των οχημάτων που συνδέονται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

                                               
1  Υπόθεση 120/78 Rewe-Zentral AG, Συλλογή 1979, σ. 649.
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Οι ρουμανικές αρχές υποστήριξαν ότι τα μέτρα δεν επηρεάζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, καθώς η διάρκεια του ελέγχου είναι αμελητέα σε 
σύγκριση με τη διάρκεια της μεταφοράς.

Όσον αφορά την κατάσχεση των εμπορευμάτων, υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους μέτρα 
αντιστοιχούν σε περίπου 0,28% του συνόλου των μεταφορών που παρακολουθούνται. 
Αυτού του είδους τα μέτρα είναι δικαιολογημένα στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα 
έχουν αποσταλεί σε ανύπαρκτες εταιρείες ή σε εταιρείες με εκκρεμείς φορολογικές 
υποχρεώσεις ή που συμμετέχουν σε φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή.

Συμπέρασμα 

Σύμφωνα με τις ληφθείσες πληροφορίες, η Ρουμανία φαίνεται να έχει τοποθετήσει σημεία 
ελέγχου κοντά σε συνοριακά σημεία διέλευσης με σκοπό τον έλεγχο ορισμένου ποσοστού 
των οχημάτων που σχετίζονται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Στόχος αυτών των μέτρων 
φαίνεται να είναι η ανάγκη καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής που συνδέονται με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

Πρέπει να παρατηρηθεί ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
(στο εξής: το «Δικαστήριο»), η πάταξη ενδεχομένης φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και 
καταχρήσεως αποτελεί στόχο τον οποίο αναγνωρίζει και ενθαρρύνει η οδηγία 2006/112/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και η οδηγία 
2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης.1

Επιπλέον, λόγω της κατάργησης των μεθοριακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών, οι 
συναλλαγές που συνδέονται με την ενδοκοινοτική πώληση αγαθών κινδυνεύουν ιδιαίτερα 
από φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή2.

Παρ’ όλα αυτά, κατά την άσκηση των εξουσιών τους, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τις 
γενικές αρχές του δικαίου που αποτελούν τμήμα της έννομης τάξης της Ένωσης, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ειδικότερα η αρχή της αναλογικότητας.

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, σύμφωνα με την 
αρχή αυτή, τα μέτρα που τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να λαμβάνουν σε τομείς που 
εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του αναγκαίου μέτρου για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, για παράδειγμα την επίτευξη των σκοπών της 
επακριβούς εισπράξεως του φόρου και της αποφυγής των καταστρατηγήσεων3.

Η ίδια αρχή εφαρμόζεται, ομοίως, σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων, μεταξύ άλλων και 
προστίμων, και σχετικών μέτρων, όπως η κατάσχεση των εμπορευμάτων. Η αναλογικότητα 
ενός προστίμου πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης 
(βαρύτητα και συχνότητα της παράβασης, κ.λπ.).

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Δεκεμβρίου 2010, στην υπόθεση C-285/09, R, παράγραφος 36.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007, στην υπόθεση C-409/04, R, Teleos PLC

κ.λπ., παράγραφος 44.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Δεκεμβρίου 2010, στην υπόθεση C-285/09, R, παράγραφος 45.



PE462.693v02-00 4/4 CM\892849EL.doc

EL

Η Επιτροπή έχει για την ακρίβεια συναντηθεί αρκετές φορές με τις ρουμανικές αρχές με 
σκοπό να συζητηθούν πιθανά μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας των μέτρων κατά 
της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στο πεδίο των ενδοκοινοτικών πωλήσεων 
αγαθών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει επίγνωση της συχνότητας της φορολογικής απάτης και 
φοροδιαφυγής που σχετίζεται με τέτοιου είδους αποκτήσεις στη Ρουμανία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, τα μέτρα ελέγχου, όπως αυτά που περιγράφονται ανωτέρω, τα οποία αφορούν το 
10% της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας και έχουν διάρκεια περίπου 5 λεπτών δεν μπορούν να 
θεωρηθούν δυσανάλογα προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει για 
μέτρα, όπως η κατάσχεση των εμπορευμάτων. 

Βάσει των ανωτέρω, στην παρούσα υπόθεση δεν διαπιστώνεται παραβίαση του δικαίου της 
ΕΕ.


