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Tema: Peticija Nr. 1280/2010 dėl Rumunijos valdžios institucijų kliudymo laisvam 
prekių judėjimui, kurią pateikė Rumunijos pilietis C. V.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Rumunijos valdžios institucijos, nuolat vykdydamos fiskalinę 
kontrolę visuose Rumunijos pasienio su Bulgarija ir Vengrija punktuose, pažeidžia laisvo 
prekių judėjimo vidaus rinkoje principą. Jis nurodo, kad dėl šios priežasties sustabdomi visi 
sunkvežimiai ir konfiskuojamos kitose ES valstybėse narėse gyvenantiems ES piliečiams 
priklausančios prekės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad valstybės narės negali kontroliuoti prekių pasienyje, 
nebent ši kontrolė yra bendros kontrolės sistemos, vienodu lygiu įgyvendinamos šalies 
teritorijoje, dalis ir (arba) atliekama kaip atrankiniai patikrinimai. Tačiau jei tokia kontrolė, 
neatsižvelgiant į vietą, kurioje ji atliekama, yra sistemingas importuojamų produktų 
tikrinimas, ji laikoma kiekybiniam apribojimui lygiaverčio poveikio priemone1, kaip tai 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 ir 35 straipsniuose. Tikėtina, kad dėl 
tokių tikrinimų gali būti sunkiau importuoti ar eksportuoti prekes arba prekybininkas gali 
patirti daugiau išlaidų dėl neišvengiamų vėlavimų atliekant tikrinimus bei papildomų 

                                               
1  1997 m. balandžio 15 d. sprendimo Dt. Milchkontor II, C–272/95, Rink. p. I–1905 ir 
1975 m. liepos 8 d. sprendimo Rewe Zentralfinanz prieš Landwirschaftskammer, 4/75, 
Rink. p. 843. 
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transporto išlaidų. Atlikti kontrolę galima tik išimtiniais atvejais remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnio nuostatomis (pvz., siekiant užtikrinti visuomenės 
dorovę, viešąją tvarką ar visuomenės saugumą, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei 
gyvybės apsaugą ir kt.) arba Teisingumo Teismo praktikoje pripažintais privalomais bendro 
intereso reikalavimais, pvz., siekiant užtikrinti mokesčių kontrolės veiksmingumą1. Pagrįstos 
kontrolės atvejais tikrinimus privalu atlikti kuo greičiau. Bet kokiu atveju visos tokios 
priemonės turi būti proporcingos ir tinkamos siekiamam tikslui.
Išvada

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad susiklosčius peticijos pateikėjo apibūdintai padėčiai 
pažeidžiami pirmiau minėti principai. Norint išsamiai įvertinti nagrinėjamos pasienio punktų 
kontrolės atitiktį ES teisės aktams, Europos Komisijai reikėtų daugiau informacijos ir 
paaiškinimo apie jos mastą, paskirtį, tinkamumą, būtinumą ir proporcingumą, kurių 
reikalaujama iš visų nacionalinių priemonių, kuriomis gali būti ribojamos pagrindinės 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytos laisvės. Todėl Komisija susisieks su 
Rumunijos valdžios institucijomis ir informuos Peticijų komitetą apie tolesnius įvykius.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Rumunijos valdžios institucijos atsakė į Komisijos 2011 m. spalio 27 d. paklausimą. Jos 
teigė, kad siekdama varžyti ir mažinti mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo galimybę 
finansų institucija nacionalinės teritorijos vietose, esančiose už sienos perėjimo punktų, 
tikrina Bendrijos teritorijoje įgyjamų prekių vežimo operacijas. Šiomis aplinkybėmis 
priemonės įgyvendinamos atsitiktinai stabdant transporto priemones ir įrašant transporto 
dokumentų duomenis į taikomąją programinę įrangą. Ši tikruoju laiku siunčiama informacija 
ir rizikos analizė yra pagrindas pradėti atskiras kontrolės operacijas įmonių, įsigyjančių prekių 
Bendrijos viduje, registruotosiose būstinėse, kad būtų patikrinti jų mokestiniai įsipareigojimai 
konsoliduotam bendram valstybės biudžetui.
Minėtų kontrolės priemonių imamasi pagrindiniuose grįžtamuosiuose keliuose, atvykstant į 
Rumuniją iš ES (iš Bulgarijos ir Vengrijos). Daugiausia tikrinamos transporto priemonės, 
sveriančios daugiau kaip 20 tonų, nesvarbu, kokios kilmės prekes jos veža; tai gali trukti iki 
5 minučių ir būti patikrinta mažiau kaip 10 proc. transporto priemonių, dalyvaujančių 
įsigyjant prekes Bendrijos viduje.
Rumunijos valdžios institucijos teigė, kad minėtos priemonės nedaro poveikio laisvam prekių 
judėjimui, nes kontrolės laikas, palyginti su vežimo trukme, yra nedidelis.
Dėl prekių konfiskavimo teigiama, kad tokios priemonės sudaro maždaug 0,28 proc. visų 
tikrinamų vežimo operacijų. Šios priemonės pateisinamos tais atvejais, kai prekės siunčiamos 
vadinamosioms trūkstamoms įmonėms arba įmonėms, kurios neįvykdė mokestinių 
įsipareigojimų ar užsiima mokestiniu sukčiavimu bei mokesčių slėpimu.
Išvada
Iš gautos informacijos atrodo, kad Rumunija įsteigė kontrolės punktus siekdama tikrinti tam 
tikrą transporto priemonių, dalyvaujančių įsigyjant prekes Bendrijos viduje, procentinę dalį.
Atrodo, kad šių priemonių tikslas – poreikis kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 
slėpimu, susijusiu su prekių įsigijimu Bendrijos viduje.

                                               
1  1979 m. vasario 20 d. sprendimo Rewe-Zentral AG, 120/78, Rink. p. 649.
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Pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau –
Teismas) praktiką kelio užkirtimas galimam mokesčių slėpimui ir vengimui juos mokėti bei 
jais piktnaudžiauti yra tikslas, pripažįstamas ir skatinamas Tarybos direktyva 2006/112/EB 
dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl 
bendros akcizų tvarkos1.
Be to, panaikinus sienų kontrolę tarp valstybių narių, sandoriams, susijusiems su prekių 
pardavimu Bendrijos viduje, ypač būdinga mokestinis sukčiavimas ir mokesčių slėpimas2.
Vis dėlto vykdydamos savo įgaliojimus valstybės narės turi laikytis bendrųjų teisės principų, 
kurie yra Europos Sąjungos teisinės tvarkos dalis, visų pirma apimanti proporcingumo 
principą.
Dėl proporcingumo principo Teismas jau yra nustatęs, kad pagal šį principą priemonės, kurias 
valstybės narės gali patvirtinti srityse, kurioms taikoma ES teisė, neturi viršyti to, kas būtina 
numatytiems tikslams pasiekti, pavyzdžiui, užtikrinti, kad mokestis būtų tinkamai taikomas ir 
renkamas ir kad būtų užkirstas kelias mokesčių slėpimui3.
Taip pat šio principo laikomasi taikant sankcijas, įskaitant baudas ir susijusias priemones, 
pavyzdžiui, prekių konfiskavimą. Baudos proporcingumą reikėtų vertinti pagal atvejo 
aplinkybes (pažeidimo sunkumą, dažnumą ir kt.).
Iš tiesų Komisija keletą kartų susitiko su Rumunijos valdžios institucijomis aptarti galimas 
priemones, kuriomis būtų sustiprintas priemonių, taikomų kovojant su mokestiniu sukčiavimu 
ir mokesčių slėpimu prekių pardavimo Bendrijos viduje srityje, veiksmingumas.
Todėl Komisija žino apie mokestinio sukčiavimo dažnumą ir mokesčių slėpimą, susijusį su 
tokiu prekių įsigijimu Rumunijoje. Šiomis aplinkybėmis kontrolės priemonės, pavyzdžiui, 
aprašytosios pirmiau, apimančios 10 proc. Bendrijos vidaus eismo ir trunkančios apie 5 
minutes, negali būti laikomos neproporcingos siekiamiems tikslams. Ši išvada pagrįsta ir 
tokių priemonių kaip prekių konfiskavimas atveju. 
Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą informaciją, šiuo atveju negalima nustatyti jokio ES teisės 
pažeidimo.“

                                               
1 2010 m. gruodžio 7 d. Teismo sprendimo R, C-285/09, 36 punktas.
2 2007 m. rugsėjo 27 d. Teismo sprendimo Teleos PLC ir kiti, C-409/09, 44 punktas.
3 2010 m. gruodžio 7 d. Teismo sprendimo R, C-285/09, 45 punktas.


