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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0331/2007 ingiven av Ioan Păun Cojocariu (rumänsk medborgare), 
om problem med registrering i Rumänien av ett fordon som köpts i Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren förklarar att han år 2000 köpte en Seat Ibiza i Tyskland, men när han försökte 
registrera den i Rumänien krävde myndigheterna att han skulle betala en hög 
registreringsavgift eftersom man bedömde att fordonet endast uppfyllde Euro 2-normer och 
inte Euro 4-normer som det angavs i fordonets tyska identitetshandlingar. Framställaren 
frågar om det finns någon skillnad mellan Rumänien och Tyskland när det gäller fastställda 
utsläppsnormer för fordon. Han anser sig vara offer för en oegentlighet med syfte att få 
honom att betala högre registreringsavgift, och vill att Europaparlamentet undersöker fallet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 3 september 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 29 november 2007.

Enligt artikel 90 i EG-fördraget får medlemsstaterna inte tillämpa diskriminerande 
skattesatser som resulterar i att importerade produkter beläggs med högre skatt än jämförbara 
inhemska produkter. När det gäller skatt på begagnade motorfordon innebär detta att: 1) den 
skattesats som tillämpas på importerade fordon inte får vara högre än den som tillämpas på 
jämförbara fordon som redan har registrerats på den inhemska marknaden, 2) det strider även 
mot artikel 90 i EG-fördraget om skatten på den importerade bilen och den jämförbara 
inhemska bilen beräknas på olika sätt utifrån olika kriterier, vilket kan leda till att högre skatt 
tas ut på den importerade produkten, även om skillnaden bara uppstår i vissa fall1. 
                                               
1 Dom av den 19 september 2002 i mål C-101/00 Tulliasiamies mot Antti Siilin, REG 2002, s. I-7487, punkt 53.
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Medlemsstater får dock införa differentierad beskattning för jämförbara produkter på
grundval av objektiva kriterier för att uppfylla mål som är förenliga med gemenskapsrätten. I 
princip strider det inte mot gemenskapsrätten om en medlemsstat påför registreringsavgifter 
på motorfordon med olika belopp på grundval av objektiva kriterier som t.ex. bränsletyp, 
utsläppsnormer och i vissa fall motorstyrka, när denna differentiering syftar till att uppmuntra 
köp av mindre förorenande bilar och att skydda miljön, under förutsättning att artikel 90 i 
EG-fördraget respekteras1. Det innebär att så länge det inte finns någon harmonisering på 
gemenskapsnivå kan medlemsstaterna fritt välja mellan olika föroreningsnivåer för att 
fastställa fordonsskatter och besluta om skattenivån efter eget gottfinnande. De normer som 
gäller i Rumänien kan alltså avvika från normerna i Tyskland, även om så inte verkar vara 
fallet. 

Enligt rumänsk lag är fordonsskatten beroende på motorstyrkan, fordonets ålder och 
utsläppsnormerna. Utsläppsnormerna fastställs genom användning av utsläppsklasserna 
Euro 1–5. Vid tekniska sammanträden med kommissionen har de rumänska myndigheterna 
bekräftat att när man använder klasserna Euro 1–5 i den rumänska lagstiftningen avser man de 
av EU fastställda utsläppsgränserna som de definieras i lagstiftningen om 
EG-typgodkännande. Det betyder att ett motorfordon som typgodkänts i Tyskland och där 
uppfyller Euro 2-normerna borde falla inom samma kategori i Rumänien. Det är svårt att tolka 
detta kriterium på annat sätt än så som de rumänska myndigheterna har förklarat det för 
kommissionen. Framställaren hävdar emellertid att det rumänska bilregistret inte tillämpar 
kriteriet på rätt sätt. 

Framställaren hävdar att bilen som inköptes i Tyskland var tillverkad i april 2000. Enligt 
direktiv 98/69/EG är det möjligt att ett passagerarfordon som tillverkades år 2000 endast 
uppfyller Euro 2-normerna om det typgodkändes före 2000 och togs i drift före 2001. 
Informationen från framställaren ger alltså upphov till en sakfråga som endast kan lösas 
genom hänvändelse till nationella administrativa/rättsliga instanser för prövning. 

Slutsats

Euro 1–5-klassningen hänvisar enligt de rumänska myndigheterna till lagstiftningen om 
EG-typgodkännande. Framställarens fall tycks alltså ge upphov till en sakfråga som endast 
kan besvaras på nationell nivå. Kommissionen uppmanar framställaren att kontakta det 
rumänska SOLVIT-centrat, solvit@dae.gov.ro, om han önskar få ytterligare information om 
den påstådda händelsen. 

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Den lagstiftning som låg till grund för ovannämnda framställning överensstämmer numera 
med gemenskapsrätten. Överträdelseförfarandet som inleddes av kommissionen i denna fråga 
har därför avslutats. 

                                               
1 Dom av den 2 april 1998 i mål C-213/96, Outokumpu Oy, REG 1998, s. I-1777, punkt 30; dom av den 10 oktober 1978 i 
mål 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. mot Hauptzollamt de Flensburg, REG 1978, s. 1787, punkt 18.
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De senaste ändringarna i den nya rumänska lagstiftningen om fordonsbeskattning undersöks 
för närvarande. När undersökningen är avslutad kommer kommissionen att underrätta alla 
berörda om resultaten. Värt att notera är också att den nya regeringen i Rumänien har 
tillkännagett sin avsikt att sänka skatterna till den nivå som gällde före den kraftiga höjningen, 
och att återbetala mellanskillnaden.
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