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Betreft: Verzoekschrift 1868/2012, ingediend door Cătălin Bizgan (Roemeense 
nationaliteit) over een heffing op verontreinigende emissies van voertuigen in 
Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de uitspraak in de zaak Tatu tegen de Roemeense staat uit 2011, 
krachtens welke de Roemeense regering de eiser een bedrag moest terugbetalen dat illegaal 
was gevorderd door middel van een heffing op verontreinigende emissies. Ondanks deze 
uitspraak heeft de Roemeense regering een nieuw wetsontwerp ingediend (wet 9/2012 
betreffende een heffing op verontreinigende emissies van motorvoertuigen), waarmee de 
heffing met terugwerkende kracht wordt ingevoerd voor voertuigen die vóór januari 2007 in 
Roemenië zijn geregistreerd. Indiener maakt bezwaar tegen de beslissing van de autoriteiten 
om de door het Hof van Justitie onwettig verklaarde heffing te handhaven en uit zijn 
teleurstelling over het feit dat de Commissie niet onmiddellijk actie heeft ondernomen tegen 
deze flagrante schending van de EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

De voertuigenbelasting is niet geharmoniseerd op EU-niveau. Het staat elke lidstaat dus vrij 
om zijn eigen stelsel van voertuigenbelasting naar eigen inzichten te regelen, op voorwaarde 
echter dat artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
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in acht wordt genomen. Bij ontstentenis van een passende rechtsgrond kan de Commissie niet 
eisen dat een lidstaat zijn voertuigenbelasting afschaft.

In de zaak-Tatu1 heeft het Hof van Justitie de Roemeense regeling waarin is voorzien door 
OUG nr. 50/2008 onder de loep genomen en geoordeeld dat artikel 110 VWEU aldus moet 
worden uitgelegd dat een lidstaat geen milieuheffing mag invoeren op de eerste registratie van 
motorvoertuigen in deze lidstaat, indien deze belastingmaatregel zo is vastgesteld dat 
daardoor het in het verkeer brengen in die lidstaat van in andere lidstaten gekochte 
tweedehands voertuigen wordt ontmoedigd, zonder echter de aankoop op de binnenlandse 
markt van even oude tweedehands voertuigen met dezelfde slijtage te ontmoedigen.

De Commissie heeft met de Roemeense autoriteiten contact opgenomen en getoetst of de 
nieuwe wetgeving inzake voertuigenbelasting in overeenstemming is met het Tatu-arrest. 
Roemenië heeft OUG nr. 50/2008 en wet nr. 9/2012 ingetrokken. Overeenkomstig de 
vigerende noodverordening OUG nr. 9/2013 wordt het milieuzegelrecht niet alleen geheven 
bij de eerste registratie in Roemenië van in een andere lidstaat gekochte tweedehandsauto's, 
maar ook bij aankoop op de binnenlandse markt van tweedehandsauto's waarop nog geen 
enkele van de eerder geldende registratiebelastingen is toegepast (inclusief ingeval een 
nationale rechter heeft besloten tot terugbetaling van een eerdere belasting of tot registratie 
van een voertuig zonder betaling van een belasting).

Volgens de Commissie heeft Roemenië de onverenigbaarheid van de registratiebelasting met 
artikel 110 VWEU, waartoe het Hof van Justitie in zijn arrest in de zaak-Tatu had besloten, 
opgeheven.

OUG nr. 9/2013 is niet retroactief toepasbaar voor voertuigen die voor de inwerkingtreding 
ervan zijn geregistreerd; het belastbaar feit hier (d.w.z. de overdracht van het voertuig) heeft 
plaats na de inwerkingtreding van de maatregel.

De Commissie heeft gezorgd voor een correcte toepassing van de EU-wetgeving door er nauw 
op toe te zien dat Roemenië zich houdt aan artikel 110 VWEU wat voertuigregistratie betreft, 
zowel voor als na het arrest in de zaak-Tatu.

In 2005 heeft de Commissie een richtlijnvoorstel betreffende de belasting van personenauto's2

gedaan dat ertoe strekte de registratiebelasting geleidelijk af te schaffen en gedurende de 
overgangsperiode een restitutiesysteem in te stellen. Tot dusver hebben de lidstaten geen 
unanieme overeenstemming kunnen bereiken die nodig is om dit voorstel in de Raad aan te 
nemen.

Conclusie

Aangezien er geen sprake is van onverenigbaarheid met de EU-wetgeving, kan de Commissie 
ten aanzien van het verzoekschrift geen verdere actie ondernemen.

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 7 april 2011 in zaak C-402/09, Ioan Tatu v Statul român prin Ministerul 
Finanțelor și Economiei.
2 Voorstel voor een richtlijn van de Commissie betreffende de belasting van personenauto's, COM(2005)261 
definitief.


