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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0800/2009 af A.C.C., rumænsk statsborger, om problemer med 
indregistreringen af hendes køretøj i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren, der er ejer af en bil, der er produceret i 2007 og købt i Italien, anmoder 
Parlamentet om bistand, eftersom hun ikke kunne få sin bil indregistreret i Rumænien, idet 
afgiften var højere end den pris, hun havde betalt for bilen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Andragendet

Andrageren erklærer, at hendes bil blev bragt til Rumænien inden den 15. december 2008, 
dvs. inden ikrafttrædelsen af nye regler om bilafgifter, en omstændighed der er attesteret af 
notar. De rumænske myndigheder ønskede imidlertid at indregistrere bilen under de nye og 
strengere afgiftsregler. Den opkrævede afgift er højere end bilens værdi.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

For det første er det pågældende spørgsmål (manglende indregistrering af berettigede 
motorkøretøjer efter de gamle afgiftsregler) et nationalt anliggende. Skatteydere, hvis 
ansøgninger ikke er accepteret af skattemyndighederne efter de på det pågældende tidspunkt 
gældende regler om miljøafgifter, kan overveje at henvende sig til deres respektive nationale 
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forvaltningsorganer/retlige organer med en klage over fejlagtig forvaltning.

For det andet skal det bemærkes, at der ikke er harmonisering på EU-plan på området for 
afgifter for passagerkøretøjer. Dette betyder, at medlemsstaterne kan pålægge disse afgifter 
og unilateralt fastlægge afgifternes størrelse og beregningsmetoder. I sagen "Kommissionen 
mod Danmark" fandt Domstolen, at formålet med EF-traktatens artikel 90 ikke er at påtale 
meget høje beskatningsniveauer, og at medlemsstaterne kan fastsætte afgiftssatser på det 
niveau, som de finder hensigtsmæssigt1. Ifølge Domstolen kan ikke engang meget høje 
afgifter anses for værende i strid med fællesskabslovgivningen, såfremt de opkræves uden 
forskelsbehandling på indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater (EF-traktatens 
artikel 90).

Når det gælder beskatningsreglerne for brugte motorkøretøjer, er det Domstolens retspraksis, 
at EF-traktatens artikel 90 ikke overholdes, 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 marked2. Ifølge Domstolen kan diskrimination i henhold til EF-traktatens 
artikel 90 undgås, hvis der tages højde for den faktiske værdiforringelse af det importerede 
køretøj ved beregningen af indregistreringsafgiften3.

Kommissionen har undersøgt de rumænske regler om miljøafgifter for biler, der er ændret 
ved nøddekret nr. 7/2009 (OG nr. 103, 19.02.2009), og har konkluderet, at disse regler ikke 
respekterer princippet om ligebehandling af indenlandske varer og varer fra andre 
medlemsstater. Som følge heraf indledte Kommissionen den 25. marts 2009 en 
overtrædelsesprocedure mod Rumænien ved at fremsende en åbningsskrivelse.
Den 29. september 2009 forelagde Rumænien efter at have fået udsat tidsfristen sine 
synspunkter, som i øjeblikket er ved at blive oversat.

Det er værd at bemærke, at Kommissionen fortsat modtager en lang række klager over dette 
spørgsmål, og at den har lovet at informere de pågældende personer om resultaterne af 
undersøgelsen. Kommissionen udsendte en pressemeddelelse (IP/09/1012) på tidspunktet for 
indledningen af overtrædelsesproceduren. Der vil også blive udsendt en pressemeddelelse for 
at informere om Kommissionens næste skridt i forbindelse med overtrædelsesproceduren.

Konklusioner

Spørgsmålet, som andrageren har rejst, skaber tilsyneladende ingen problemer i forhold til 
kompatibiliteten mellem den nationale lovgivning og fællesskabsretten. Det kan dog 
bekræftes, at de rumænske regler om miljøafgifter for biler i øjeblikket undersøges af 
Kommissionen."

                                               
1 Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88 "Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod 
Kongeriget Danmark", Sml. 1990, s. I-04509, punkt 10.
2 Domstolens dom af 22. februar 2001 i sag C-393/98 "Ministero Publico og Gomes Valente mod Fazenda 
Publica", Sml. 2001, s. I-01327.
3 Domstolens dom af 9. marts 1995 i sag C-345/93 "Fazenda Publica and Ministério Público v Américo João 
Nunes Tadeu", Sml. 1995 s. 1-00479, punkt 17.
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4. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andragendet

Andrageren erklærer, at hans bil blev bragt til Rumænien inden den 15. december 2008 
(ikrafttrædelsesdato for de nye regler om bilafgifter), en omstændighed, der er attesteret af 
notar. De rumænske myndigheder ønskede imidlertid at indregistrere bilen under de nye og
strengere afgiftsregler, hvilket førte til, at afgiften overstiger bilens værdi.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

For det første er det pågældende spørgsmål (manglende indregistrering af berettigede 
motorkøretøjer efter de gamle afgiftsregler) et nationalt anliggende. Skatteydere, hvis 
ansøgninger ikke er accepteret af skattemyndighederne efter de på det pågældende tidspunkt 
gældende regler om miljøafgifter, kan overveje at henvende sig til deres respektive nationale 
forvaltningsorganer/retlige organer med en klage over fejlagtig forvaltning.

For det andet skal det bemærkes, at der ikke er harmonisering på EU-plan på området for 
afgifter for passagerkøretøjer. Dette betyder, at medlemsstaterne kan pålægge disse afgifter 
og unilateralt fastlægge afgifternes størrelse og beregningsmetoder. I sagen "Kommissionen 
mod Danmark" fandt Domstolen, at formålet med artikel 110 i Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde1 (TEUF) ikke er at påtale meget høje beskatningsniveauer, og at 
medlemsstaterne kan fastsætte afgiftssatser på det niveau, som de finder hensigtsmæssigt2.
Ifølge Domstolen kan ikke engang meget høje afgifter anses for værende i strid med EU-
lovgivningen, såfremt de opkræves uden forskelsbehandling på indenlandske varer og varer 
fra andre medlemsstater (TEUF artikel 110).

Når det gælder beskatningsreglerne for brugte motorkøretøjer, er det Domstolens retspraksis, 
at TEUF artikel 90 ikke overholdes, 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 
marked3.  Ifølge Domstolen kan diskrimination i henhold til TEUF-traktatens artikel 110 
undgås, hvis der tages højde for den faktiske værdiforringelse af det importerede køretøj ved 
beregningen af indregistreringsafgiften.4.

Kommissionen har undersøgt de rumænske regler om miljøafgifter for biler, der er ændret 
ved regeringens nøddekret nr. 218/2009 (OG nr. 836, 11.12.2008), og har konkluderet, at 
undtagelserne for visse personbiler ikke respekterer princippet om ligebehandling af 
indenlandske varer og varer fra andre  medlemsstater. Som følge heraf indledte 
Kommissionen den 25. marts 2009 en overtrædelsesprocedure mod Rumænien ved at 
fremsende en åbningsskrivelse.

                                               
1 Konsolideret udgave (EUT C 115 af 9. maj 2008). Tidligere EF-traktatens artikel 90.
2 Domstolens afgørelse af 11. december 1990 i sag C-47/88 Kommissionen mod Danmark sml. 1990, s. 1-04509, pkt 10.
3 Domstolens afgørelse af 22. februar 2001 i sag C- 393/98 Ministero Publico og Gomes Valente mod Fazenda Publica, sml. 
2001, s. 1-01327.
4 Afgørelse af 9. marts 1995 i sag C-345/93 Fazenda Publica og Ministério Público mod Américo João Nunes Tadeu, sml. 

1995 s. 1-00479, pkt. 17.
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Den 29. september 2009 fremsendte Rumænien efter en forlængelse af fristen sine 
bemærkninger, og den 12. januar 2010 informerede man Kommissionen om regeringens 
nøddekret nr. 117/2009, som afskaffer undtagelserne i nøddekret nr. 218/2008 med virkning 
fra 1. januar 2010. Kommissionen agter derfor at afslutte overtrædelsesproceduren. 

Det er værd at bemærke, at Kommissionen fortsat modtager en lang række klager over dette 
spørgsmål, og at den har lovet at informere de pågældende personer om resultaterne af 
undersøgelsen. Kommissionen udsendte en pressemeddelelse (IP/09/1012) på tidspunktet for 
indledningen af overtrædelsesproceduren. Der vil blive udarbejdet forslag til en meddelelse i 
EU-tidende, som skal informere offentligheden om den påtænkte afslutning af denne sag.

Konklusioner

Spørgsmålet, som andrageren har rejst, skaber tilsyneladende ingen problemer i forhold til 
kompatibiliteten mellem den nationale lovgivning og EU-retten. Det kan dog bekræftes, at de 
rumænske regler om miljøafgifter for biler er blevet undersøgt af Kommissionen, og at de i 
dag ser ud til at være i overensstemmelse med TEUF artikel 110."


