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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0398/2010 af Jean-Pierre Decool, fransk statsborger, for Bruno 
Rommelaere og dennes veninde fru de Castro, om konfiskeringen af 
registreringspapirerne til fru de Castros bil under en rejse i Portugal

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om en præcisering af de europæiske lovgivningsbestemmelser om 
tredjeparts kørsel med motorkøretøjer i en anden medlemsstat end den, hvor disse er 
indregistreret. Andrageren beskriver den situation, Bruno Rommelaeres veninde, fru de 
Castro, portugisisk statsborger med bopæl i Frankrig, befandt sig i. Ifølge andrageren, 
oplevede fru de Castro - som var på rejse i Portugal med sin fransk indregistrerede bil, og som 
følte sig dårlig tilpas og derfor måtte bede sin ledsager om at køre bilen - at det portugisiske 
politi beslaglagde registreringspapirerne, fordi hun havde lånt bilen ud til tredjepart uden 
tilladelse fra toldvæsenet. Andrageren oplyser, at fru de Castro måtte betale en bøde på 175,50 
euro for at få registreringspapirerne tilbage. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"På vegne af fru de Castro anmoder andrageren om en præcisering af EU-rettens 
bestemmelser om kørsel med motorkøretøjer i en anden medlemsstat end den, hvori de er 
registreret, når køretøjerne føres af en person med fast bopæl i sidstnævnte stat.

Hvad angår midlertidig overførsel over grænserne af et køretøj, har direktiv 83/182/EØF om 
afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler 
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(EFT L 105 af 23.4.1983) (herefter benævnt direktiv 83/182) til formål at fjerne hindringer for 
den frie bevægelighed for personer samt for gennemførelsen af det indre marked. I henhold til 
direktivet indrømmes der fritagelse for registreringsafgift og normale vejafgifter i en 
sammenhængende eller ikkesammenhængende periode på højst seks måneder pr. periode på 
12 måneder ved midlertidig indførsel af et transportmiddel på følgende betingelser:

- transportmidlet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige beskatningsregler, som 
gælder på hjemmemarkedet i en medlemsstat,

- en person, der indfører det pågældende transportmiddel, skal have sit sædvanlige 
opholdssted i en anden medlemsstat end den, i hvilken den midlertidige indførsel finder 
sted, og denne skal anvende transportmidlet til privat brug,

- transportmidlet må ikke overdrages eller udlejes i den medlemsstat, i hvilken den 
midlertidige indførsel finder sted, eller udlånes til en person med bopæl i denne stat.

Da der ikke eksisterer EU-regler vedrørende det i andragendet omhandlede spørgsmål, kan 
medlemsstaterne frit fastsætte nationale regler om dette, hvis blot de ikke er i strid med de 
grundlæggende rettigheder i henhold til traktaten.

Da den pågældende bil blev lånt til fru de Castros svigerdatter, som er bosiddende i Portugal, 
fandt den harmoniserede afgiftsfritagelse ikke anvendelse på den midlertidige import af 
køretøjet. Portugal har derfor ret til at nægte landets egne borgere at anvende et midlertidigt 
importeret køretøj. 

Med hensyn til den bøde, som andrageren har måttet betale, bør det understreges, at EU-
Domstolen i præmis 80-81 i dommen i sag C-156/04 (Kommissionen mod Grækenland) 
fastslog, at økonomiske sanktioner i tilfælde, hvor et køretøj, der er omfattet af den 
midlertidige afgiftsfritagelse, føres i Grækenland af en anden person end den person, som har 
opnået afgiftsfritagelsen, falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 83/182. Da dette
spørgsmål ikke på anden vis er omfattet af harmoniserede EU-bestemmelser, har 
Kommissionen ingen kompetence med hensyn hertil. 

Følgelig indeholder andragendet ikke noget bevis for overtrædelse af EU-retten."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andrageren anmoder om en præcisering af EU-rettens bestemmelser om kørsel med 
motorkøretøjer i en anden medlemsstat end den, hvori de er registreret, når køretøjerne føres 
af en person med fast bopæl i sidstnævnte stat. 

Andrageren oplyser, at fru de Castro er portugisisk statsborger med bopæl i Frankrig. Fru de 
Castro, som var på rejse i Portugal med sin fransk indregistrerede bil, bad sin svigerdatter om 
at køre sig hjem, eftersom hun følte sig dårligt tilpas og boede langt fra alle offentlige 
transportmidler. Det fremgår af et brev vedlagt andragendet, at da svigerdatteren var på vej 
hjem, efter at hun havde efterladt fru de Castro hjemme, blev bilen stoppet af det portugisiske 
politi. Som følge heraf beslaglagde det portugisiske politi registreringspapirerne, fordi bilen 
blev ført af en portugisisk indbygger. Der skulle betales en bøde på 175,50 euro for at få 
bilens registreringspapirer tilbage.
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Som forklaret i Kommissionens tidligere svar vedrørende midlertidig overførsel over 
grænserne af et køretøj har direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet 
ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59) (herefter 
benævnt direktiv 83/182) til formål at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for personer 
samt for gennemførelsen af det indre marked. I henhold til direktivet indrømmes der fritagelse 
for registreringsafgift og normale vejafgifter i en sammenhængende eller 
ikkesammenhængende periode på højst seks måneder pr. periode på 12 måneder ved 
midlertidig indførsel af et transportmiddel ved opfyldelse af visse betingelser, navnlig at 
køretøjet ikke må overdrages eller udlejes i den medlemsstat, i hvilken den midlertidige 
indførsel finder sted, eller udlånes til en person med bopæl i denne stat. Da den pågældende 
bil blev lånt til en person, som var bosiddende i Portugal, fandt den harmoniserede 
afgiftsfritagelse ikke anvendelse på den midlertidige import af køretøjet, da køretøjet blev 
stoppet. Det kunne tilføjes, at undtagelsen fortsat ville gælde, hvis bilen var blevet lånt til en 
anden person, der ikke var bosiddende i Portugal.

Udvalget for Andragender har anmodet om yderligere oplysninger i denne henseende med 
hensyn til foreneligheden mellem den pågældende portugisiske foranstaltning og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, der sikres af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (herefter benævnt "TEUF"), samt hvorvidt der er igangværende 
lovgivningsmæssige foranstaltninger på dette område.

Kommissionen vil gerne påpege, at i modsætning til tilfælde med leasing, udlejning og 
grænseoverskridende leasing, som artiklerne i TEUF om fri udveksling af tjenesteydelser og 
den frie etableringsret finder anvendelse på, vedrører denne sag blot en person fra en anden 
medlemsstat, som er på en fritidsrejse og låner sin bil, der er registreret i udlandet, til en 
person, der er bosiddende i Portugal. En sådan sag falder ikke ind under anvendelsesområdet 
for artikel 45 i TEUF, der regulerer arbejdstageres frie bevægelighed, eftersom fru de Castro 
ikke kom til Portugal for at arbejde. Den falder heller ikke ind under anvendelsesområdet for 
artikel 49, som forbyder begrænsninger af den frie etableringsret for en medlemsstats 
statsborgere på en anden medlemsstats område, eftersom fru de Castro ikke havde til hensigt 
at etablere sig eller etablere et agentur, en filial eller et datterselskab i Portugal. Artikel 56 i 
TEUF om fri udveksling af tjenesteydelser finder heller ikke anvendelse, fordi fru de Castro 
ikke havde til hensigt at udveksle tjenesteydelser i Portugal. Endelig overtrædes artikel 110 
TEUF ikke, eftersom foranstaltningen ikke er en højere beskatning af biler fra andre 
medlemsstater end af indenlandske biler.

Kommissionen fastholder derfor sin holdning om, at Portugal har ret til at nægte landets egne 
borgere at anvende et midlertidigt importeret køretøj. Som påpeget i det tidligere svar har EU-
Domstolen fastslået, at økonomiske sanktioner i tilfælde, hvor et køretøj, der er omfattet af 
den midlertidige afgiftsfritagelse, føres i det nationale område af en anden person end den 
person, som har opnået afgiftsfritagelsen, falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 
83/182.

Følgelig indeholder andragendet ikke noget bevis for overtrædelse af EU-retten.

Hvad angår  spørgsmålet om igangværende lovgivningsmæssige foranstaltninger, vil 
Kommission gerne understrege, at Kommissionen den 5. juli 2005 forelagde et forslag til 
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direktiv om beskatning af personbiler, der bl.a. omfatter ophævelse af indregistreringsafgifter. 
Forslaget omfattede bestemmelser, der indfører en refusionsordning for 
indregistreringsafgifter, der skal anvendes på personbiler, der er registreret i én medlemsstat 
og derefter eksporteres eller overføres permanent til en anden medlemsstat. Denne 
foranstaltning har et dobbelt formål: for det første at undgå dobbeltbetaling af 
registreringsafgifter og for det andet at opkræve registreringsafgifter i forhold til bilens 
anvendelse i den pågældende medlemsstat. Kommissionens forslag på dette område er 
imidlertid ikke vedtaget på grund af utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne.

Til trods for manglende enighed i Rådet på dette område håber Kommissionen fortsat, at 
medlemsstaterne vil medvirke til at fjerne de resterende afgiftshindringer i det indre marked."


