
CM\899859DA.doc PE487.848v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

20.4.2012
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Om: Andragende 0805/2011 af Sándor Polgár, ungarsk statsborger, for "Tibor Trans 
Kft", om varernes frie bevægelighed inden for EU

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hans virksomheds Mercedes sættevogn blev standset at det tyske 
toldvæsen den 9. maj 2011, og at virksomheden blev idømt en bøde på 185,34 euro, fordi 
brændstoftanken bar mærkenavnet MAN og ikke Mercedes. Andrageren siger, at tysk 
lovgivning bestemmer, at køretøjer kun må færdes på landevejen med originale 
brændstoftanke, og mener, at denne bestemmelse krænker princippet om varernes frie 
bevægelighed inden for EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Den generelle ordning for punktafgifter reguleres ved Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. 
december 2008. Særbestemmelser vedrørende forbrug af energiprodukter er fastlagt i Rådets 
direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for 
beskatning af energiprodukter og elektricitet (i det følgende benævnt 
"energibeskatningsdirektivet"), ifølge hvilket motorbrændstof pålægges punktafgift (artikel 2, 
stk. 1, litra b)).

Det foreskrives i direktiv 2008/118, at punktafgiften forfalder ved overgangen til forbrug og i 
den medlemsstat, hvor denne finder sted (artikel 7, stk. 1).
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Såfremt et afgiftspligtigt energiprodukt oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden 
medlemsstat for at blive leveret eller anvendt der, finder hovedreglen i artikel 33 i direktiv 
2008/118 anvendelse. Det hedder heri, at når et punktafgiftspligtigt produkt, der allerede er 
overgået til forbrug i en medlemsstat, oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden 
medlemsstat for at blive leveret eller anvendt der, pålægges det punktafgift, og punktafgiften 
forfalder i denne anden medlemsstat.
I medfør af energibeskatningsdirektivets artikel 24, stk. 1, er mineralolier, der frigives til 
forbrug i en medlemsstat, og som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer 
med henblik på anvendelse som brændstof til disse køretøjer, fritaget.

I artikel 24, stk. 2, fastlægges følgende definitioner ved anvendelsen af artikel 24, stk. 1:
Ved "standardtanke" forstås:

- "tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle transportmidler af samme type som det 
pågældende transportmiddel, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af 
brændstoffet som drivmiddel både for køretøjet og eventuelt for køleanlæg eller andre 
anlæg under transporten. Gastanke, der er påmonteret transportmidler konstrueret med 
henblik på direkte brug af gas som brændstof, samt tanke, der er påmonteret andre anlæg 
på transportmidlet, anses ligeledes for at være standardtanke

- tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle beholdere af samme type som den 
pågældende beholder, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af 
brændstoffet som drivmiddel under transporten for de køleanlæg eller andre anlæg, som 
de særlige beholdere er udstyret med.

Ved "særlige beholdere" forstås enhver beholder udstyret med specielt indrettet apparatur til 
kølesystemer, iltningssystemer, varmeisolationssystemer eller andre systemer."

I denne sammenhæng henviser termen "konstruktør" klart til fabrikanten af køretøjet. Denne 
fortolkning er også bekræftet ved EU-Domstolens dom i sag C-247/97. Det skal understreges, 
at når tanken først er monteret, kan den ikke senere udskiftes med en anden model uden at 
fritagelsen efter artikel 24, stk. 1, anfægtes. Den ændrede tanks tekniske overensstemmelse 
med gældende lov eller de lokale myndigheders, f.eks. et teknisk kontroludvalgs godkendelse 
af udskiftningen er uden betydning for definitionen i artikel 24, stk. 2.

Erstatningstanke (af en anden type end standardtanken i streng forstand) og supplerende tanke 
opfylder ikke de betingelser, som er fastsat for en "standardtank", jf. definitionen i 
energibeskatningsdirektivets artikel 24, stk. 2, af hvilken grund fritagelsen i medfør af samme 
direktivs artikel 24, stk. 1, ikke finder anvendelse. Det tyske toldvæsen er følgelig – i lighed 
med alle andre medlemsstaters myndigheder – berettiget til at pålægge brændstoffet i 
supplerende tanke en afgift efter de nationale regler for beskatning af mineralolier i 
overensstemmelse med de overordnede bestemmelser i artikel 33, stk. 1, i direktiv 2008/118, 
jf. ovenfor.

I sådanne tilfælde skal den person, der oplægger varer, efterkomme alle krav, som er 
indeholdt i artikel 34 i direktiv 2008/118, herunder indgive en angivelse til 
skattemyndighederne i bestemmelsesmedlemsstaten og stille sikkerhed for betaling af afgiften 
og betale denne. 
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For at undgå dobbeltbeskatning bestemmes det i artikel 33, stk. 6, i direktiv 2008/118, at 
punktafgiften godtgøres eller eftergives efter anmodning i den medlemsstat, hvor overgangen 
til forbrug fandt sted, hvis de kompetente myndigheder i den anden medlemsstat konstaterer, 
at punktafgiften er forfaldet og er blevet opkrævet i den pågældende medlemsstat.

Endelig er Kommissionen bekendt med de eksisterende problemer med den praktiske 
anvendelse af den nuværende definition af standardtanke. Kommissionens seneste forslag om 
ændring af direktiv 2003/96/EF1 indeholder en revideret definition af "standardtanke" i artikel 
24, stk. 2.

Konklusion

Det tilkommer de nationale myndigheder at vurdere sagens faktiske omstændigheder for at 
fastslå, om andrageren har benyttet en standardtank eller ej. Under alle omstændigheder er der 
i betragtning af manglende beviser for, at EU-retten er krænket ved lovgivning eller 
administrativ praksis, ikke anledning til at foretage sig yderligere i denne sag."

                                               
1 KOM(2011)0169 af 13.4.2011.


