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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0331/2007 af Ioan Păun Cojocariu, rumænsk statsborger, om 
problemer med indregistreringen i Rumænien af et køretøj, der er købt i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han købte en Seat Ibiza 2000 i Tyskland, men at han, da han forsøgte 
at indregistrere den i Rumænien, blev afkrævet en høj indregistreringsafgift, idet de rumænske 
myndigheder mener, at køretøjet kun opfylder Euro 2-normerne og ikke Euro 4-normerne, 
således som det er oplyst i køretøjets tyske indregistreringspapirer. Andrageren spekulerer 
over, om der måske er en forskel mellem Rumænien og Tyskland med hensyn til fastsættelse 
af forureningsnormer for køretøjer. Han mener, at han har været offer for magtmisbrug med 
det sigte at få ham til at betale en højere indregistreringsafgift, og han anmoder Europa-
Parlamentet se på sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"I henhold til artikel 90 i EF-traktaten kan medlemsstaterne ikke opretholde diskriminerende 
beskatning, som resulterer i en tungere afgiftsbyrde på importerede varer end på lignende 
indenlandske varer. Med hensyn til afgifter for brugte motorkøretøjer betyder dette: 1) at der 
ikke kan opkræves højere afgifter for importerede køretøjer end for tilsvarende køretøjer, som 
allerede er registreret på hjemmemarkedet, 2) at EF-traktatens artikel 90 også er tilsidesat, når 
afgifterne på henholdsvis det indførte og det tilsvarende indenlandske køretøj beregnes 
forskelligt og efter forskellige regler, således at det - selv om det kun måtte ske i visse tilfælde 
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- fører til en højere afgift for den indførte vare1. 

Medlemsstaterne kan imidlertid pålægge lignende varer differentierede afgifter på grundlag af 
objektive kriterier for at forfølge mål, der er forenelige med fællesskabsretten. I princippet er 
det ikke i strid med fællesskabsretten, at en medlemsstat opkræver differentierede 
registreringsafgifter for motorkøretøjer, når det sker efter objektive kriterier såsom arten af det 
benyttede brændstof, emissionsstandarder eller i visse tilfælde slagvolumen, hvis denne 
differentiering har til formål at tilskynde til køb af mindre forurenende køretøjer og at 
beskytte miljøet, forudsat at EF-traktatens artikel 90 overholdes2. Det betyder, at det, når der 
ikke er harmonisering på fællesskabsplan, står medlemsstaterne frit for at sondre mellem 
forskellige forureningsniveauer i forbindelse med registreringsafgifter og fastsætte det 
afgiftsniveau, som de finder hensigtsmæssigt. Således kan den standard, der er fastsat i 
Rumænien, være forskellig fra den, der er fastsat i Tyskland, selv om det ikke synes at være 
tilfældet. 

I henhold til rumænsk lovgivning afhænger registreringsafgiftens størrelse af slagvolumenet, 
motorkøretøjets alder og emissionsstandarder. Emissionsstandarderne er fastsat ved hjælp af 
Euro 1-5-indikatorer. Under de tekniske møder med Kommissionen har de rumænske 
myndigheder bekræftet, at den rumænske lovgivning som følge af anvendelsen af Euro 1-5-
indikatorer faktisk refererer til de Euro-emissionsbegrænsninger, der er defineret i EF-
typegodkendelseslovgivningen. Det betyder, at et motorkøretøj, der er typegodkendt i 
Tyskland som et køretøj, der opfylder Euro 2-normerne, ville tilhøre den samme kategori i 
Rumænien. Det ville blive meget vanskeligt at fortolke dette kriterium anderledes, end de 
rumænske myndigheder har forklaret det over for Kommissionen. Andrageren hævder 
imidlertid, at det rumænske køretøjsregister anvendte dette kriterium forkert. 

Andrageren hævder, at den bil, han købte i Tyskland, var fremstillet i april 2000. I henhold til 
direktiv 98/69/EF er det muligt, at en personbil, der er fremstillet i 2000, kun opfylder Euro 2, 
hvis den var typegodkendt inden 2000 og taget i brug inden 2001. Heraf følger, at andragerens 
oplysninger rejser et spørgsmål om de faktiske forhold, som kun kan besvares ved at gøre 
brug af de nationale administrative eller retlige retsmidler. 

KONKLUSION

Euro 1-5-indikatorer refererer ifølge de rumænske myndigheder til EF-
typegodkendelseslovgivningen, og den sag, som andrageren har rejst, synes derfor at rejse et 
spørgsmål om de faktiske forhold, som kun kan besvares på nationalt plan. Såfremt 
andrageren ønsker yderligere afklaring af den pågældende episode, opfordrer Kommissionen 
ham til at kontakte det nationale rumænske SOLVIT-center, solvit@dae.gov.ro."

                                               
1    Domstolens dom af 19. september 2002 i sag C-101/00, Tulliasiamies mod Antti Siilin, Sml. [2002], s. I-07487, punkt 

53.
2 Dom af 2. april 1998 i sag C-213/96, Outokumpu Oy, Sml. [1998], s. I-01777, punkt 30; dom af 10. oktober 1978 i sag 

148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. mod Hauptzollamt de Flensburg, Sml. [1978], s. 01787, punkt 18.
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