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Om: Andragende nr. 0040/2020 af B.A., tysk statsborger, om Tysklands 
miljøbonus for elektriske køretøjer

1. Sammendrag

Andrageren klager over den miljøbonus, der ydes af den tyske økonomi- og 
eksportkontrolstyrelse (BAFA). Han hævder, at mindre producenter ikke modtager støtte fra 
BAFA, fordi deres kundevenlige priser ikke giver mulighed for rabat, selv om deres køretøjer 
er berettigede til dette købsincitamentet. Han hævder, at BAFA har indirekte indflydelse på 
bilfabrikanternes prisberegninger. Hvis BAFA reelt ønsker at fremme elkøretøjer på en 
uafhængig og upartisk måde, bør producenternes økonomiske størrelse ikke have nogen 
indvirkning på størrelsen af statens bidrag. Andrageren hævder, at EU i øjeblikket overvejer, 
om miljøbonussen er i overensstemmelse med EU-retten, og anmoder om, at hans andragende 
tages i betragtning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 14. september 2020

De tyske myndigheder har meddelt Kommissionen, at miljøbonussen ("Umweltprämie", i den 
nyeste udgave betegnet som "Innovationsprämie") udbetales efter ansøgning til alle købere af 
støtteberettigede biler, der indregistrerer deres bil i Tyskland, uafhængigt af bilens fabrikat og 
produktionssted. Der er således ikke tale om en direkte støtte til bestemte bilfabrikater. 
Statstilskuddet ydes på betingelse af, at bilfabrikanten/-forhandleren yder en rabat på den 
katalogpris, der gælder for den pågældende bilmodel i basisudgaven, og at rabatten mindst 
svarer til statstilskuddet. Det er endvidere Kommissionens forståelse, at de tyske myndigheder 
indførte tilskuddet i tæt kontakt med sammenslutningen af internationale bilproducenter i 
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Tyskland (Der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller - VDIK). 

Tilskuddet er åbent for alle faktiske og potentielle købere. Kommissionen har ikke truffet nogen 
formel beslutning om tilskuddet, men Tyskland har informeret Kommissionens 
Generaldirektorat for Konkurrence herom, og der har fundet en indledende drøftelse sted. 
Tilskuddet har klare miljømålsætninger. Det er derfor Kommissionens principielle vurdering, 
at tilskuddet, i det omfang det udgør statsstøtte, er foreneligt med det indre marked i henhold 
til artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
hvis alle de nødvendige betingelser for miljøbeskyttelse er opfyldt.

Under alle omstændigheder ser Kommissionen intet diskriminerende element, som ville stille 
visse bilfabrikater eller støtteberettigede modeller dårligere, således som andrageren hævder. 
Betingelserne for rabatten på nettokatalogprisen er de samme for alle støtteberettigede biler, 
uanset hvilken markedsføringsstrategi eller prispolitik, der føres, og de er ikke i strid med EU-
retten. 

Konklusion

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen ikke, at de oplysninger, som andrageren 
har fremlagt, giver den anledning til at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.


