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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1868/2012 af Cătălin Bizgan, rumænsk statsborger, om en afgift for 
forurenende emissioner fra køretøjer i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren henviser til dommen i sagen Tatu mod Statul român fra 2011, ifølge hvilken den 
rumænske regering fik påbudt at refundere sagsøgeren et ulovligt opkrævet beløb i form af en 
forureningsafgift. Trods denne dom har den rumænske regering udarbejdet et udkast til en ny 
lov (lov 9/2012 om en afgift for forurenende emissioner fra motorkøretøjer), ifølge hvilket 
denne afgift skal opkræves med tilbagevirkende kraft for køretøjer, der er indregistreret i 
Rumænien før januar 2007.  Andrageren anfægter myndighedernes beslutning om at fortsætte 
opkrævningen af den afgift, som domstolen har kendt ulovlig, og udtrykker skuffelse over, at 
Kommissionen ikke straks har grebet ind over for denne åbenlyse overtrædelse af EU-retten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

Bilafgifter er ikke harmoniseret på EU-plan. Medlemsstaterne kan derfor indrette deres 
bilafgiftsordninger, som de finder bedst, forudsat at de overholder artikel 110 i traktaten om 
den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Kommissionen har intet specifikt 
retsgrundlag for at kræve, at en medlemsstat afskaffer afgifter i tilknytning til indregistrering.
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I Tatu-sagen1 behandlede Domstolen den rumænske ordning, som var indført ved OUG 
nr. 50/2008, og konkluderede, at artikel 110 i TEUF skal fortolkes således, at en medlemsstat 
ikke må pålægge motorkøretøjer en forureningsafgift ved deres første indregistrering i 
medlemsstaten, hvis denne afgift er udformet på en sådan måde, at den gør det ufordelagtigt at 
bringe brugte køretøjer købt i andre medlemsstater i omsætning i nævnte medlemsstat i 
forhold til brugte køretøjer af samme alder og i samme tilstand købt på det indenlandske 
marked.

Kommissionen kontaktede de rumænske myndigheder og undersøgte den nye 
bilafgiftslovgivning, der var vedtaget for at efterkomme Tatu-dommen. Rumænien ophævede 
OUG nr. 50/2008 og lov nr. 9/2012. I henhold til OUG nr. 9/2013, der nu er i kraft, opkræves 
miljøstempelafgiften nu ikke kun ved første indregistrering af en brugt bil i Rumænien købt i 
en anden medlemsstat, men også ved køb af en brugt bil på det hjemlige marked, for hvilken 
der ikke tidligere er betalt registreringsafgift (herunder i tilfælde, hvor en national domstol har 
truffet afgørelse om refusion af tidligere afgifter eller indregistrering af køretøjet uden 
betaling af en afgift). 

Det er Kommissionens opfattelse, at Rumænien herved har gjort bilregistreringsafgiften 
forenelig med artikel 110 i TEUF som fortolket af Domstolen i Tatu-sagen. 

OUG nr. 9/2013 anvendes ikke med tilbagevirkende kraft på biler indregistreret for dens 
ikrafttrædelse, fordi den afgiftsudløsende begivenhed (dvs. bilens ejerskifte) først finder sted 
efter lovens ikrafttrædelse.

Kommissionen har opfyldt sin forpligtelse til at sikre korrekt anvendelse af EU-lovgivningen 
ved nøje at overvåge Rumæniens overholdelse af artikel 110 i TEUF på området for 
bilafgifter både før og efter afsigelsen af dommen i Tatu-sagen. 

I 2005 foreslog Kommissionen et direktiv om afgifter på personbiler2 med henblik på en 
gradvis udfasning af registreringsafgiften for biler og indførelse af en refusionsordning for 
overgangsperioden. Det er endnu ikke lykkedes medlemsstaterne at opnå den enstemmighed, 
der kræves for vedtagelse af dette forslag i Rådet. 

Konklusion 

Da andrageren ikke dokumenterer nogen krænkelse af EU-retten, kan Kommissionen ikke 
foretage sig yderligere i denne sag.  

                                               
1 Domstolens dom af 7. april 2011 i sag C-402/09, Ioan Tatu mod Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei.
2 Forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler, COM/2005/0261.


