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Betreft: Verzoekschrift 0331/2007, ingediend door Ioan Păun Cojocariu (Roemeense
nationaliteit), over problemen met de registratie in Roemenië van een 
voertuig dat in Duitsland is gekocht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat hij in Duitsland een Seat Ibiza 2000 heeft gekocht, maar dat toen hij deze 
auto in Roemenië wilde registreren, hij hoge registratiekosten moest betalen omdat de 
Roemeense autoriteiten van mening waren dat het voertuig slechts voldeed aan de Euro 2-
normen en niet aan de Euro 4-normen die in de Duitse identiteitskaart van het voertuig 
vermeld stonden. Indiener vraagt zich af of er inderdaad een verschil tussen Roemenië en 
Duitsland bestaat wat betreft de vaststelling van milieunormen voor voertuigen. Volgens hem 
is hij het slachtoffer geworden van misbruik die tot doel had hem een hogere 
registratieheffing te laten betalen, en hij zou graag zien dat het Europees Parlement zijn zaak 
onderzoekt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007.

Artikel 90 van het EG-Verdrag bepaalt dat lidstaten geen discriminerende belasting mogen 
hanteren die resulteert in het opleggen van een hogere belasting op geïmporteerde producten 
dan op gelijksoortige binnenlandse producten. Met betrekking tot de belasting van gebruikte 
motorvoertuigen betekent dit dat: 1) de belastingtarieven voor ingevoerde voertuigen niet 
hoger mogen zijn dan de tarieven voor gelijkaardige voertuigen die reeds op de binnenlandse 
markt geregistreerd zijn; 2) artikel 90 van het EG-Verdrag eveneens wordt geschonden 
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wanneer de belasting op een ingevoerde auto en de belasting op een gelijkaardige 
binnenlandse auto op een verschillende manier worden berekend op basis van verschillende 
criteria, wat leidt tot een hogere belasting op het ingevoerde product, zelfs indien dit slechts in 
bepaalde gevallen geldt1.

De lidstaten mogen echter wel een verschillende belasting heffen op gelijkaardige producten 
op basis van objectieve criteria, om doelstellingen die stroken met de communautaire 
regelgeving na te streven. In principe is het niet in strijd met het Gemeenschapsrecht dat een 
lidstaat registratiebelastingen op motorvoertuigen heft die kunnen verschillen afhankelijk van 
objectieve criteria, zoals de gebruikte brandstof, emissienormen of in sommige gevallen het 
motorvermogen, wanneer deze verschillen in belasting tot doel hebben de aankoop van 
minder vervuilende auto's aan te moedigen en het milieu te beschermen, maar enkel indien 
artikel 90 van het EG-Verdrag wordt nageleefd2. Dit betekent dat bij gebrek aan 
harmonisering op communautair niveau de lidstaten vrij zijn voor de registratiebelastingen 
van voertuigen verschillende vervuilingniveaus te onderscheiden, en de belastingtarieven naar 
eigen goeddunken vast te leggen. Bijgevolg kan de norm die in Roemenië wordt gehanteerd 
afwijken van de Duitse norm, hoewel dit niet het geval lijkt te zijn.

Krachtens de Roemeense regelgeving is de registratiebelasting voor auto's afhankelijk van het 
motorvermogen, de leeftijd van het voertuig en emissienormen. De emissienormen zijn 
vastgelegd op basis van Euro-indicatoren (1-5). Tijdens de technische vergaderingen met de 
Commissie hebben de Roemeense autoriteiten bevestigd dat wanneer gebruik wordt gemaakt
van de Euro-indicatoren (1-5) er eigenlijk wordt verwezen naar de Euro emissiegrenswaarden 
als vastgelegd in de regelgeving inzake EU-typegoedkeuring. Dit betekent dat een 
motorvoertuig dat in Duitsland volgens de typegoedkeuring in overeenstemming is met Euro
2-normen ook in Roemenië tot dezelfde categorie moet behoren. Het is moeilijk om dit 
criterium op een andere manier te interpreteren dan op de manier die de Roemeense 
autoriteiten hebben toegelicht bij de Commissie. De indiener beweert echter dat de 
Roemeense registratiedienst voor voertuigen dit criterium verkeerdelijk toepast.

Indiener beweert dat de auto die in Duitsland werd gekocht in april 2000 werd vervaardigd. 
Krachtens Richtlijn 98/69/EG is het mogelijk dat een personenvoertuig dat in 2000 werd 
vervaardigd enkel in overeenstemming is met Euro 2, indien de typegoedkeuring ervoor vóór 
2000 werd verleend en indien het voertuig vóór 2001 in het verkeer is gebracht. Hieruit volgt 
dat het in deze gaat om een feitelijke kwestie, die enkel kan worden opgelost door beroep te 
doen op nationale administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

CONCLUSIE

Euro-indicatoren (1-5) verwijzen volgens de Roemeense autoriteiten naar de regelgeving 
inzake EU-typegoedkeuring, en bijgevolg lijkt het erop dat de door de indiener voorgestelde 
zaak een feitelijke kwestie is, die enkel op nationaal niveau kan worden opgelost. Indien de 
indiener verdere verduidelijking wenst over het vermeende incident, raadt de Commissie hem 
                                               
1 Arrest van het Hof van 19 september 2002 in de zaak C-101/00 Tulliasiamies en Antti Siilin, Jurispr. 2002, blz. 
1-07487, punt 53.
2 Arrest van 2 april 1998 in de zaak C-213/96, Outokumpu Oy, Jurispr. 1998, blz. 1-01777, punt 30; Arrest van 
10 oktober in de zaak 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. tegen Hauptzollamt de Flensburg, 
Jurispr. 1978, blz. 01787, punt 18.
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aan contact op te nemen met het Roemeense nationale SOLVIT-centrum (solvit@dae.gov.ro).
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De wetgeving die ten grondslag lag aan bovengenoemd verzoekschrift, is in overeenstemming 
gebracht met de Europese wetgeving. Derhalve is de door de Commissie met betrekking tot 
deze kwestie ingeleide inbreukprocedure afgesloten.

De meest recente wijzigingen van de nieuwe Roemeense regelgeving voor de belasting op 
auto’s worden bestudeerd, en bij voltooiing van dit onderzoek zal de Commissie alle 
betrokkenen in kennis stellen van haar bevindingen. Tevens wijst zij erop dat de nieuwe 
regering van Roemenië haar voornemen heeft aangekondigd de hoogten van de belasting te 
verlagen tot de niveaus die van toepassing waren vóór de aanzienlijke verhogingen, en het 
verschil te vergoeden.
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