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Om: Andragende nr. 0412/2016 af R. N., irsk statsborger, og 13 000 

medunderskrivere, om uberettiget bilafgift i Irland 

1. Sammendrag 

Økonomisk uretfærdighed og Irlands dårlige forvaltning af Den Europæiske Unions direktiver 

om vand og kuldioxid har resulteret i et afgiftssystem i to niveauer for motorkøretøjer. Ejere 

af biler, som er fremstillet før 2008, betaler typisk tre gange højere bilafgifter årligt end dem, 

der har råd til en nyere bil. Hvert år anvendes der 439 mio. EUR fra bilafgifter til at finansiere 

irsk vand. Det er med andre ord også en måde at støtte dem, der har råd til at eje en nyere bil. 

Medlemmerne af Det Forenede Kongeriges parlament nægtede at indføre denne lov i 2004, og 

den blev ændret, så den imødekommer de britiske vælgeres retmæssige ønsker. Vedtagelsen 

af denne overflødige, retroaktive lov i Irland har ført til politiske reaktioner i gaderne og 

social splittelse. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling 

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. august 2016). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. november 2016 

Irland ændrede sit system for den periodiske motorkøretøjsafgift fra den 1. juli 2008. 

Formålet var at fremme brugen af mindre, renere, energieffektive biler i kampen mod 

klimaforandringer ved at reducere CO2-udledningen fra biler for at hjælpe med at beskytte 

miljøet og forbedre lokal luftkvalitet. Private biler indregistreret efter 1. juli 2008 pålægges 

afgift ud fra deres CO2-udledning. Private biler indregistreret mellem 1. januar og 30. juni 

2008 pålægges afgift ud fra den mindre motorkøretøjsafgiftssats baseret på motorstørrelse 

(kubikcentimeter) eller på CO2-udledning. Private biler indregistreret før 1. januar 2008 vil 

fortsat blive pålagt afgift ud fra motorstørrelse. Alle biler inden for samme kategori, hvad 

enten de oprindelig er indregistreret i Irland eller i udlandet, skal behandles på samme måde, 
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hvilket betyder, at der ikke bliver opkrævet diskriminerende afgifter på køretøjer fra andre 

medlemsstater. 

  

Der er på denne baggrund intet, der tyder på, at Irland handler i strid med EU-retten, som 

antydet af andrageren. Kommissionen er som følge heraf ikke i stand til at foretage sig 

yderligere i forhold til dette andragende. 

 

 


