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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1280/2010 af C.V., rumænsk statsborger, om de rumænske
myndigheders hindring af den frie bevægelighed for varer

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at de rumænske myndigheder overtræder princippet om fri 
bevægelighed for varer inden for det indre marked ved at gennemføre løbende skattemæssig 
kontrol ved alle grænseovergange langs Rumæniens grænser til Bulgarien og Ungarn. Han 
oplyser, at dette har betydet, at alle store lastbiler standses, og at varer, der tilhører EU-
borgere, som er bosat i andre medlemsstater, konfiskeres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. februar 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011

"Kommissionen ønsker at anføre, at medlemsstater ikke må gennemføre kontroller ved deres 
grænser, medmindre de er del af et generelt kontrolsystem, der anvendes i samme 
udstrækning inden for det nationale område, og/eller medmindre de gennemføres som 
stikprøvekontroller. Såfremt sådanne kontroller imidlertid (uanset hvor de foregår) er en 
systematisk inspektion af importerede produkter, anses de for at være foranstaltninger med 
tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner1 i henhold til artikel 34 og 35 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Sådanne inspektioner risikerer at gøre 
import eller eksport mere vanskelig eller dyrere som følge af forsinkelser i forbindelse med 

                                               
1 Sag C-272/95 Dt. Milchkontor II, Sml. 1997, I s. 1905 og 4/75 Rewe Zentralfinanz mod 
Landwirschaftskammer, Sml. 1975, s. 843. 
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inspektionerne og de yderligere transportomkostninger, som den erhvervsdrivende derved 
pådrager sig. Kontroller kan kun accepteres i undtagelsestilfælde i henhold til artikel 36 i 
TEUF (f.eks. begrundet i hensynet til den offentlige moral, den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed eller beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed) eller på 
grund af varetagelsen af tvingende almene hensyn, som anerkendt i Domstolens retspraksis, 
som f.eks. effektiv skattekontrol1. Hvor kontroller er berettiget, skal inspektionerne 
gennemføres så hurtigt som muligt. Sådanne foranstaltninger skal under alle omstændigheder 
stå i rimeligt forhold til og være hensigtsmæssige for det tilsigtede mål.

Konklusion

Den situation, som andrageren beskriver, forekommer umiddelbart at være i strid med 
ovennævnte principper. For at kunne foretage en tilbundsgående vurdering af de pågældende 
grænsekontrollers overensstemmelse med EU-lovgivningen har Kommissionen brug for 
yderligere oplysninger og afklaring med hensyn til deres formål, egnethed, nødvendighed og 
proportionalitet, som er påkrævet i forbindelse med alle nationale foranstaltninger, der 
potentielt kan begrænse grundlæggende friheder i henhold til TEUF. Kommissionen vil med 
henblik herpå kontakte de rumænske myndigheder og vil holde Udvalget for Andragender 
underrettet om den videre udvikling i sagen."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 17. februar 2012

"De rumænske myndigheder svarede på Kommissionens forespørgsel den 27. oktober 2011.
De anførte, at finanstilsynet med henblik på at afholde folk fra samt begrænse muligheden for
skattesvig og ulovlig skatteunddragelse overvåger transportoperationer i forbindelse med 
erhvervelse af varer inden for EU inden for det nationale territorium i områder bag 
grænseovergangene. I denne forbindelse omfatter foranstaltningerne tilfældige standsninger af 
køretøjer og registrering af transportdokumenternes oplysninger i et softwareprogram. Disse 
oplysninger, der sendes i realtid, samt risikoanalyserne danner grundlag for at udføre 
individuelle kontroloperationer ved hjemstederne for virksomheder, som beskæftiger sig med 
erhvervelse af varer inden for EU, med henblik på at kontrollere deres skatteforpligtelser over 
for statens almindelige konsoliderede budget.

Ovennævnte kontrolforanstaltninger finder sted på hovedvejene, der fører til Rumænien fra 
EU (fra både Bulgarien og Ungarn). Foranstaltningerne rettes hovedsageligt mod 
transportkøretøjer på over 20 t uanset oprindelsen af de varer, der fragtes, og varer op til 
fem minutter samt omfatter under 10 % af alle køretøjer, der beskæftiger sig med erhvervelse 
af varer inden for EU.

De rumænske myndigheder hævdede, at foranstaltningerne ikke påvirker den frie 
bevægelighed for varer, idet den tid, der bruges på kontrollen, er minimal i forhold til 
transportoperationens varighed.

Med hensyn til konfiskering af varer erklæres det, at sådanne foranstaltninger repræsenterer 
ca. 0,28 % af alle kontrollerede transportoperationer. Der er grundlag for sådanne 
foranstaltninger, når varerne sendes til "ikkeeksisterende" virksomheder eller til virksomheder 
                                               
1 Sag 120/78 Rewe-Zentral AG, Sml. 1979, s. 649.
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med forfaldne skatteforpligtelser, eller som er involveret i svig og ulovlig skatteunddragelse.

Konklusion

Ifølge de modtagne oplysninger har Rumænien tilsyneladende indført kontrolposter i 
nærheden af grænseovergange med henblik på at kontrollere en vis procentdel af køretøjer, 
som er involveret i erhvervelse af varer inden for EU. Formålet med sådanne foranstaltninger 
er angiveligt behovet for at bekæmpe svig og ulovlig skatteunddragelse i forbindelse med 
erhvervelse af varer inden for EU.

Det skal bemærkes, at bekæmpelse af svig, unddragelse og misbrug i henhold til EU-
Domstolens retspraksis (herefter "Domstolen") er et formål, som anerkendes og støttes i 
Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og i Rådets direktiv 
2008/118/EF om den generelle ordning om punktafgift.1

Desuden er der stor sandsynlighed for, at transaktioner, der har relation til salg af varer inden 
for Fællesskabet, på grund af afskaffelsen af grænsekontrol mellem medlemsstaterne er 
forbundet med svig og ulovlig skatteunddragelse2.

Medlemsstaterne skal dog under udøvelsen af deres beføjelser overholde de generelle 
retsprincipper, der udgør en del af EU's retsgrundlag, herunder navnlig 
proportionalitetsprincippet.

Med hensyn til proportionalitetsprincippet har Domstolen allerede fastslået, at de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte træffe på områder, der henhører under EU-
lovgivningen, i overensstemmelse med dette princip ikke må gå længere end nødvendigt for at 
opnå de forventede mål, f.eks. med hensyn til at sikre korrekt skatteopkrævning og -
inddrivelse samt bekæmpe ulovlig skatteunddragelse3.

Dette princip gør sig gældende, også i forbindelse med pålægning af sanktioner, herunder 
bøder, og relaterede foranstaltninger så som konfiskering af varer. Proportionaliteten af en 
bøde bør måles i forhold til sagens omstændigheder (overtrædelsens grovhed og hyppighed 
osv.).

Kommissionen er faktisk mødtes flere gange med de rumænske myndigheder med henblik på 
at drøfte mulige foranstaltninger til at forbedre effektiviteten af foranstaltningerne mod svig 
og skatteunddragelse på området salg af varer inden for EU.

Kommissionen er således bekendt med hyppigheden af svig og skatteunddragelse i 
forbindelse med sådanne erhvervelser i Rumænien. På denne baggrund kan 
kontrolforanstaltninger som de ovenfor beskrevne, der involverer 10 % af kørslen inden for 
EU med en varighed på ca. 5 minutter, ikke anses for at være ude af proportioner i forhold til 
de tilstræbte mål. Samme konklusion gør sig gældende for foranstaltninger så som 
konfiskering af varer.

                                               
1 Domstolens Dom af 7. december 2010 i sag C-285/09, R, præmis 36.
2 Domstolens Dom af 27. september 2007 i sag C-409/04, Teleos PLC m.fl., præmis 44.
3 Domstolens Dom af 7. december 2010 i sag Case C-285/09, R, præmis 45.
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På baggrund af ovenstående kan der ikke konstateres nogen overtrædelse af EU-lovgivningen 
i nærværende sag."


