
CM\805871NL.doc PE430.826

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften
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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0800/2009, ingediend door A.C.C. (Roemeense nationaliteit), 
over problemen bij de registratie van haar auto in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, eigenaar van een auto die in 2007 is gebouwd en in Italië gekocht, vraagt het 
Europees Parlement om steun aangezien ze haar auto niet in Roemenië kan registreren. De 
verschuldigde belasting zou namelijk hoger liggen dan de aankoopprijs van het voertuig.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009

‘Het verzoekschrift

Indienster verklaart dat haar auto in Roemenië is ingevoerd vóór 15 december 2008, dat wil 
zeggen voor daar de nieuwe belastingwetgeving voor voertuigen van kracht werd. Dit feit is 
bevestigd door een notaris. De Roemeense belastingautoriteiten zouden de auto echter 
registreren volgens de nieuwe en strengere belastingvoorschriften. De verschuldigde 
belasting bedraagt meer dan de waarde van de auto.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Allereerst is deze kwestie (het niet registreren volgens de oude belastingvoorschriften van 
hiervoor in aanmerking komende motorvoertuigen) een nationale aangelegenheid. 
Belastingbetalers van wie aanvragen niet door de belastingautoriteiten worden geaccepteerd 
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volgens de destijds geldende voorschriften voor verontreinigingsheffingen, kunnen zich met 
een klacht wegens wanbeheer richten tot hun respectieve nationale 
bestuurslichamen/rechterlijke instanties.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat er geen sprake is van harmonisatie op EU-niveau 
op het gebied van belastingen voor personenauto’s. Dit betekent dat lidstaten dergelijke 
belastingen kunnen opleggen en eenzijdig kunnen beslissen over de hoogte en 
berekeningswijze hiervan. Het Hof van Justitie heeft in de zaak Commissie/Denemarken
geoordeeld dat artikel 90 van het EG-Verdrag geen basis vormt voor censuur op buitensporig 
hoge belastingen en dat lidstaten de hoogte van belastingen naar eigen goeddunken kunnen 
vaststellen1. Volgens het Hof zijn zelfs zeer hoge belastingen niet in strijd met het 
Gemeenschapsrecht, mits deze in gelijke mate worden geheven op nationale producten en 
producten uit de overige lidstaten (artikel 90 van het EG-Verdrag).

Wat de belastingen voor gebruikte motorvoertuigen in het bijzonder betreft, luidt de vaste 
rechtspraak van het Hof dat artikel 90 van het EG-Verdrag niet van toepassing is als de 
belasting die wordt geheven op een uit een andere lidstaat afkomstig gebruikt motorvoertuig 
hoger is dan het bedrag van de restantbelasting dat is begrepen in de waarde van vergelijkbare 
voertuigen die op nationaal grondgebied als nieuw zijn geregistreerd2. Het Hof is van oordeel 
dat de in artikel 90 van het EG-Verdrag verboden discriminatie kan worden voorkomen door 
bij berekening van de registratiebelasting rekening te houden met de werkelijke 
waardevermindering van het voertuig3.

De Commissie heeft onderzoek gedaan naar de Roemeense  regelgeving inzake 
verontreinigingsheffing voor voertuigen, die is gewijzigd bij noodverordening 7/2009 (OG 
nr. 103, 19.02.2009), en is tot de conclusie gekomen dat in deze regelgeving het beginsel van 
een gelijke behandeling van nationale goederen en goederen uit andere lidstaten niet in acht 
wordt genomen. Op 25 juni 2009 heeft de Commissie dan ook besloten een inbreukprocedure 
in te leiden tegen de Republiek Roemenië door een schriftelijke ingebrekestelling te 
verzenden.
Op 29 september 2009 heeft de Republiek Roemenië, na verkregen verlenging van de 
indieningstermijn, haar opmerkingen ingediend, die op dit moment worden vertaald.

De Commissie ontvangt overigens nog altijd een groot aantal klachten over deze kwestie en 
heeft de betrokken personen toegezegd hen te informeren over de resultaten van haar 
onderzoek. Bij het inleiden van de inbreukprocedure heeft de Commissie een persbericht 
uitgegeven (IP/09/1012). Er zal tevens een persbericht worden uitgegeven met informatie 
over de vervolgstappen van de Commissie in deze inbreukprocedure.

Conclusies

                                               

1 Arrest van het Hof van 11 december 1990 in zaak C-47/88 Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk 
Denemarken, Jurispr. 1990, blz. I-4509, punt 10.
2 Arrest van het Hof van 22 februari 2001 in zaak C-393/98 Ministero Publico en Gomes Valente/Fazenda Publica, 
Jurispr. 2001, blz. I-1327.
3 Arrest van 9 maart 1995 in zaak C-345/93 Fazenda Publica en Ministério Público/Américo João Nunes Tadeu, Jurispr. 
1995, blz. I-479, punt 17.
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De door indienster naar voren gebrachte kwestie lijkt geen betrekking te hebben op de 
verenigbaarheid van nationale wetgeving met de Gemeenschapswetgeving. De Commissie 
bevestigt echter dat de Roemeense regelgeving inzake verontreinigingsheffing voor voertuigen 
op dit moment door haar wordt onderzocht.’

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Het verzoekschrift

Indienster verklaart dat haar auto in Roemenië is ingevoerd vóór 15 december 2008 
(inwerkingtreding van de nieuwe belastingwetgeving voor voertuigen). Dit feit is bevestigd 
door een notaris. De Roemeense belastingdienst zou de auto echter registreren volgens de 
nieuwe en strengere belastingvoorschriften, als gevolg waarvan de verschuldigde belasting 
hoger is dan de waarde van de auto. 

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Allereerst is deze kwestie (het niet registreren volgens de oude belastingvoorschriften van 
hiervoor in aanmerking komende motorvoertuigen) een nationale aangelegenheid. 
Belastingbetalers van wie aanvragen niet door de belastingdienst worden geaccepteerd 
volgens de destijds geldende voorschriften voor verontreinigingsheffingen, kunnen zich met 
een klacht wegens wanbestuur richten tot hun respectieve nationale 
bestuurslichamen/rechterlijke instanties.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat er geen sprake is van harmonisatie op EU-niveau 
op het gebied van belastingen voor personenauto’s. Dit betekent dat lidstaten dergelijke 
belastingen kunnen opleggen en eenzijdig kunnen beslissen over de hoogte en 
berekeningswijze hiervan. Het Hof van Justitie heeft in de zaak Commissie/Denemarken 
geoordeeld dat artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 1

(VWEU) geen basis vormt voor censuur op buitensporig hoge belastingen en dat lidstaten de 
hoogte van belastingen naar eigen goeddunken kunnen vaststellen 2. Volgens het Hof mogen 
zelfs zeer hoge belastingen niet geacht worden in strijd te zijn met het Gemeenschapsrecht, 
mits zij in gelijke mate worden geheven op nationale producten en producten uit de overige
lidstaten (artikel 110 van het VWEU).

Wat de belastingen voor gebruikte motorvoertuigen in het bijzonder betreft, luidt de vaste 
rechtspraak van het Hof dat artikel 110 van het VWEU niet wordt geëerbiedigd als de 
belasting die wordt geheven op een uit een andere lidstaat afkomstig, gebruikt motorvoertuig 
hoger is dan het bedrag van de restantbelasting dat is begrepen in de waarde van 
vergelijkbare voertuigen die op nationaal grondgebied als nieuw zijn geregistreerd3. Het Hof 
is van oordeel dat de in artikel 110 van het VWEU verboden discriminatie kan worden 
voorkomen door bij de berekening van de registratiebelasting rekening te houden met de 

                                               
1Geconsolideerde versie (Publicatieblad C 115 van 9 mei 2008). Voorheen artikel 90 van het EG-Verdrag.

2 Arrest van het Hof van 11 december 1990 in zaak C-47/88 Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk 
Denemarken, Jurispr. 1990, blz. I-4509, punt 10.

3 Arrest van het Hof van 22 februari 2001 in zaak C-393/98 Ministero Publico en Gomes Valente/Fazenda Publica, Jurispr. 
2001, blz. 1-1327.
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werkelijke waardevermindering van het geïmporteerde voertuig1.

De Commissie heeft onderzoek gedaan naar de Roemeense regelgeving inzake 
verontreinigingsheffing voor voertuigen, die is gewijzigd bij noodverordening nr. 218/2009 
(OG nr. 836, 11.12.2008), en is tot de conclusie gekomen dat met de uitzondering die 
gemaakt wordt voor bepaalde passagiersvoertuigen het beginsel van gelijke behandeling van 
nationale goederen en goederen uit andere lidstaten niet in acht wordt genomen. Op 25 juni 
2009 heeft de Commissie dan ook besloten een inbreukprocedure in te leiden tegen de 
Republiek Roemenië door een schriftelijke aanmaning te verzenden.

Op 29 september 2009 heeft de Republiek Roemenië, nadat haar verlenging van de 
indieningstermijn was verleend, haar opmerkingen ingediend, en op 12 januari 2010 heeft zij 
de Commissie in kennis gesteld van noodverordening 117/2009, waarmee de krachtens 
noodverordening 218/2008 verleende uitzondering met ingang van 1 januari 2010 is 
opgeheven. De Commissie is dan ook van plan de inbreukprocedure af te sluiten. 

Opgemerkt zij dat de Commissie nog steeds een groot aantal klachten over deze kwestie 
ontvangt en de betrokken personen heeft toegezegd hen te zullen informeren over de 
resultaten van haar onderzoek. Bij het inleiden van de inbreukprocedure heeft de Commissie 
een persbericht uitgegeven (IP/09/1012). Een in het Publicatieblad te plaatsen 
ontwerpmededeling is in voorbereiding om het publiek van de voorgenomen afsluiting van dit 
dossier op de hoogte te stellen.

Conclusies

De door indienster naar voren gebrachte kwestie lijkt geen betrekking te hebben op de 
verenigbaarheid van nationale wetgeving met de Gemeenschapswetgeving. De Commissie 
bevestigt echter dat de Roemeense regelgeving inzake verontreinigingsheffing voor 
voertuigen door haar is onderzocht en dat deze regelgeving nu in overeenstemming lijkt te 
zijn met artikel 110 VWEU.

                                               
1 Arrest van 9 maart 1995 in zaak C-345/93 Fazenda Publica en Ministério Público/Américo João Nunes Tadeu, Jurispr. 

1995, blz. 1-479, punt 17.


