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Betreft: Verzoekschrift 1237/2007 ingediend door Elena Caraba (Roemeense nationaliteit), 
over belastingen op gebruikte auto’s die worden geïmporteerd in Roemenië

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster is van mening dat de Roemeense registratiebelasting op geïmporteerde auto’s 
volstrekt onrealistisch is. Ze verwijst in dit verband naar de moeilijkheden en kosten die 
gepaard gingen met het registreren van haar Renault Kangoo uit 1999, die zij in Duitsland 
heeft gekocht. Ze verzoekt het Europees Parlement derhalve stappen te ondernemen om 
ervoor te zorgen dat de Roemeense registratieregels in overeenstemming worden gebracht met 
de relevante bepalingen van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2008. De Commissie om inlichtingen verzocht op grond 
van artikel 192, lid 4, van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.

Indienster is van mening dat de Roemeense registratiebelasting op geïmporteerde auto’s niet 
realistisch is. Ze merkt tevens op dat de Renault Kangoo uit 1999, die ze in Duitsland heeft 
gekocht, in Duitsland is gekwalificeerd als een D3-auto, maar dat deze volgens de Roemeense 
wetgeving voldoet aan EURO2- of EURO3-verontreinigingslimieten. Ze vraagt daarom het 
Europees Parlement actie te ondernemen om te zorgen dat de Roemeense registratieregels in 
overeenstemming worden gebracht met de relevante bepalingen van de Europese Unie.

Juridische opmerkingen

Allereerst moet worden opgemerkt dat er op het niveau van de Europese Unie geen sprake is 
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van harmonisatie op het gebied van autoregistratiebelastingen. Dit houdt in dat lidstaten 
dergelijke belastingen kunnen opleggen en eenzijdig kunnen beslissen over de hoogte en de 
berekeningsmethoden. Het Hof van Justitie heeft in de zaak Commissie versus Denemarken
bepaald dat artikel 90 van het EG-Verdrag niet dient om de buitensporigheid van 
belastingniveaus af te keuren en dat de lidstaten de belastingniveaus naar eigen goeddunken 
kunnen vaststellen1. Volgens het Hof kunnen zelfs zeer hoge belastingtarieven niet worden 
geacht in strijd te zijn met wetgeving van de Gemeenschap, mits deze tarieven zowel worden 
opgelegd voor binnenlandse producten, als voor producten die worden geïmporteerd uit 
andere lidstaten. 

Speciaal met betrekking tot de belasting op gebruikte motorvoertuigen is er sprake van 
algemeen aanvaarde jurisprudentie van het Hof dat niet aan artikel 90 van het EG-Verdrag 
wordt voldaan als een belastingbedrag dat wordt geheven op een gebruikt motorvoertuig uit 
een andere lidstaat een restbelasting overschrijdt die is inbegrepen in de waarde van een 
vergelijkbaar motorvoertuig dat reeds als nieuw is geregistreerd op de binnenlandse markt2. 
Volgens het Hof kan het onderscheid dat wordt verworpen door artikel 90 van het EG-
Verdrag worden vermeden als de feitelijke waardevermindering van het geïmporteerde 
voertuig in aanmerking wordt genomen door het belastingbedrag dienovereenkomstig te 
verlagen3.

De Commissie heeft de Roemeense regels met betrekking tot autoregistratiebelastingen 
nauwkeurig bekeken in het licht van artikel 90 van het EG-Verdrag en geconcludeerd dat deze 
regels niet in overeenstemming waren met het beginsel van gelijke behandeling. Bijgevolg 
heeft de Commissie op 23 maart 2007 via een schriftelijke aanmaning aan de Republiek 
Roemenië haar overtuiging kenbaar gemaakt dat de nationale regels van de Republiek 
Roemenië onverenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht. Op 28 november 2007 heeft de 
Commissie de volgende stap gezet in deze inbreukprocedure door een met redenen omkleed 
advies te verstrekken en Roemenië formeel te verzoeken de betwiste bepalingen aan te passen. 
Roemenië heeft uiteindelijk op 21 april 2008 een noodverordening aangenomen in een poging 
haar regels op één lijn te brengen met het acquis. 

De eerste aanwijzingen geven aan dat de aangenomen wetgeving niet in tegenspraak lijkt te 
zijn met artikel 90 van het EG-Verdrag. De Commissie zal de inbreukprocedure echter alleen 
stopzetten als vaststaat dat de wetgeving en de uiteindelijke toepassing daarvan in 
overeenstemming zijn met het EG-Verdrag. 

Met betrekking tot de classificatie van het motorvoertuig van de indienster volgens de EURO-
verontreinigingsnormen, zou deze informatie te vinden moeten zijn op het EG-certificaat van 
overeenstemming van dat motorvoertuig. Hoewel de Commissie niet beschikt over de 
relevante informatie om dit feit vast te stellen, kan het, te oordelen naar het fabricagejaar, 
kloppen dat het betreffende motorvoertuig voldoet aan de EURO 2- of EURO 3-
verontreinigingslimieten, en bijgevolg, volgens de toepasselijke Roemeense regels onderhevig 

                                               
1      Uitspraak van het Hof van 11 december 1990 in Zaak C-47/88 Commissie van de Europese 

Gemeenschappen versus Koninkrijk Denemarken, ECR 1990, blz. I-04509, punt 10.
2 Uitspraak van het Hof van 22 februari 2001 in Zaak C- 393/98 Ministero Publico en Gomes Valente versus 

Fazenda Publica, ECR 2001, blz. I-01327.
3 Uitspraak van 9 maart 1995 in Zaak C-345/93 Fazenda Pública en Ministério Público versus Américo 

João Nunes Tadeu, ECR 1995, blz. I-00479, punt 17.
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is aan een substantieel bedrag aan autoregistratiebelasting. Zoals hierboven aangegeven, 
vallen belastingniveaus echter onder de bevoegdheid van de lidstaten. 

Conclusie

Het verzoekschrift brengt geen inbreuk op Gemeenschapsrecht aan het licht. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

De wetgeving die ten grondslag lag aan bovengenoemde verzoekschriften is in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht gebracht. Daarom is de inbreukprocedure die 
door de Commissie was geopend met betrekking tot deze zaak, gesloten. 

De meest recente wijzigingen van de nieuwe Roemeense regels inzake autobelastingen 
worden onderzocht en na dit onderzoek zal de Commissie alle betrokkenen inlichten over haar 
bevindingen. Het is belangrijk om te weten dat de nieuwe regering van Roemenië heeft 
aangekondigd dat zij voornemens is om de belastingniveaus te verlagen tot de niveaus die 
vóór de aanzienlijk verhoging van toepassing waren, en om het verschil terug te betalen. 
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