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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0723/2007 af Mihai Cristel Bocseru, rumænsk statsborger, om 
afgifter på brugte biler, der importeres til Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at den rumænske registreringsafgift på brugte biler, der importeres fra 
udlandet, er i strid med EU's fiskale bestemmelser, i henhold til hvilke ingen medlemsstat 
hverken direkte eller indirekte må pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter, som 
er højere end de afgifter, der pålægges lignende indenlandske varer. Andrageren påklager, at 
Kommissionen, på trods af at den har sendt Rumænien en åbningsskrivelse, ikke har taget det 
næste skridt i traktatbrudsproceduren og fremsat en begrundet udtalelse. Andrageren anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op med henblik på at sikre, at Rumænien 
overholder de forpligtelser, det har i henhold til EF-traktaten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren påpeger, at den rumænske registreringsafgift på brugte biler, der importeres fra 
udlandet, er i strid med EU's fiskale bestemmelser, i henhold til hvilke ingen medlemsstat 
hverken direkte eller indirekte må pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter, som 
er højere end de afgifter, der pålægges lignende indenlandske varer. Andrageren påklager, at 
Kommissionen, på trods af at den har sendt Rumænien en åbningsskrivelse, ikke har taget det 
næste skridt i traktatbrudsproceduren og fremsat en begrundet udtalelse. Andrageren anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op med henblik på at sikre, at Rumænien 
overholder de forpligtelser, det har i henhold til EF-traktaten.
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Ifølge EF-traktatens artikel 90 kan medlemsstaterne ikke opretholde diskriminerende 
beskatning, som resulterer i en tungere afgiftsbyrde på importerede varer end på lignende 
indenlandske varer. Med hensyn til beskatning af brugte motorkøretøjer betyder dette f.eks., 
at medlemsstater ikke kan anvende højere afgiftssatser på importerede motorkøretøjer end på 
lignende motorkøretøjer, der allerede er blevet registreret på det indenlandske marked, eller 
opretholde sådanne bestemmelser for afgiftsberegning, som ville medføre kraftigere 
beskatning af biler fra andre medlemsstater.  

Nærmere bestemt er det Domstolens veletablerede retspraksis, at EF-traktatens artikel 90 
tydeligvis ikke er blevet overholdt, hvis et afgiftsbeløb opkrævet for et brugt motorkøretøj, 
som kommer fra en anden medlemsstat, overstiger den restafgift, som er indeholdt i værdien 
af et lignende motorkøretøj, som allerede er blevet registreret som nyt på et indenlandsk 
marked1.  Ifølge Domstolen kan den diskrimination, der er fastsat i EF-traktatens artikel 90, 
undgås, hvis der tages højde for den faktiske værdiforringelse af det importerede køretøj ved 
en reduktion af afgiftsbeløbet i forhold til køretøjets værdiforringelse2.

Kommissionen har analyseret de rumænske bestemmelser om bilregistreringsafgifter og 
konkluderede, at disse bestemmelser ikke respekterede princippet om ligebehandling i 
henhold til artikel 90 i EF-traktaten. Som følge heraf har Kommissionen den 23. marts 2007 
indledt en overtrædelsesprocedure mod Rumænien ved at fremsende en åbningsskrivelse til de 
rumænske myndigheder med en opfordring til hurtigst muligt at bringe landets lovgivning i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Rumænien har anerkendt overtrædelsen og udarbejdet flere lovforslag med det formål at rette 
op på situationen. Efter en række møder og intensive drøftelser mente Kommissionen ikke, at 
lovforslagene var tilfredsstillende og fremsendte den 28. november 2007 en begrundet 
udtalelse til Rumænien.

Den 29. januar 2008 fremsendte de rumænske myndigheder til Kommissionen et andet
lovforslag, som ser ud til at tage hensyn til de fleste af Kommissionens bemærkninger under 
de intensive drøftelser. Kommissionen afslutter imidlertid først overtrædelsesproceduren, når 
den lovgivning, der er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, er blevet vedtaget.

Konklusion

Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den rumænske 
lovgivning om bilafgifter bringes i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Den lovgivning, der dannede grundlag for ovennævnte andragender, er blevet bragt i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Derfor afsluttedes den 
overtrædelsesprocedure, som Kommissionen indledte vedrørende dette spørgsmål. 

                                               
1 Domstolens dom af 22. februar 2001 i sag C-393/98 Ministero Publico og Gomes Valente mod Fazenda

Publica, Sml. 2001, s. I-01327.
2 Dom af 9. marts 1995 i sag C-345/93, Fazenda Pública og Ministério Público mod Américo João

Nunes Tadeu, Sml. 1995, s. I-00479, præmis 17.
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De seneste ændringer af de nye rumænske regler om bilafgifter er ved at blive undersøgt, og 
Kommissionen vil efterfølgende underrette alle berørte parter om resultaterne heraf. Det er 
også værd at bemærke, at den nye rumænske regering har meddelt sin intention om at 
nedbringe afgiftsniveauet til det niveau, der var gældende før den betydelige stigning, og om 
at godtgøre forskellen.  


