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Utskottet för framställningar

17.7.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1237/2007, ingiven av Elena Caraba (rumänsk medborgare), om 
beskattning av begagnade bilar som importeras till Rumänien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att de rumänska avgifterna för registrering av importerade begagnade 
fordon är helt verklighetsfrämmande. Hon hänvisar i detta sammanhang till svårigheterna och 
kostnaderna i samband med registreringen av sin 1999 års Renault Kangoo, som hon köpt 
i Tyskland. Hon begär därför att Europaparlamentet ska vidta åtgärder så att de rumänska 
registreringsreglerna anpassas till tillämpliga EU-bestämmelser.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

I. Framställningen

Framställaren anser att de rumänska avgifterna för registrering av importerade begagnade 
fordon är verklighetsfrämmande. Hon konstaterar också att den 1999 års Renault Kangoo som 
hon köpt i Tyskland uppfyller utsläppsnorm D3 i Tyskland, men enligt rumänsk lagstiftning 
uppfyller den utsläppsnormerna EURO2 eller EURO3. Hon begär därför att 
Europaparlamentet ska vidta åtgärder så att de rumänska registreringsreglerna anpassas till 
tillämpliga EU-bestämmelser.
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II. Juridiska kommentarer

Först och främst måste det påpekas att det inte finns någon harmonisering på EU-nivå av 
registreringsavgifter för bilar. Detta innebär att medlemsstaterna kan införa sådana avgifter 
och ensidigt besluta om nivån och beräkningsmetoderna för dessa. I målet kommissionen mot 
Danmark fastställde EG-domstolen att syftet med artikel 90 i EG-fördraget inte är att kritisera 
orimliga avgiftsnivåer och att medlemsstaterna kan fastställa avgifterna till de nivåer som de 
anser vara lämpliga.1 Enligt EG-domstolen kan inte ens mycket höga avgifter anses strida mot 
gemenskapsrätten under förutsättning att de gäller lika för inhemska produkter och produkter 
från andra medlemsstater.

När det gäller just avgifter för begagnade motorfordon är det EG-domstolens vedertagna 
rättspraxis att artikel 90 i EG-fördraget överträds om en avgift som tas ut för ett begagnat 
motorfordon från en annan medlemsstat överskrider en restavgift som ingår i värdet av ett 
likvärdigt motorfordon, som redan registrerats som nytt på den inhemska marknaden.2 Enligt
EG-domstolen kan den diskriminering som förbjuds i artikel 90 i EG-fördraget undvikas om 
avgiften reduceras i förhållande till det importerade fordonets faktiska värdeminskning.3

Kommissionen granskade de rumänska reglerna för bilregistreringsavgifter mot bakgrund av 
artikel 90 i EG-fördraget och kom fram till att dessa regler inte följde principen om 
likabehandling. Följaktligen meddelade kommissionen genom en formell underrättelse 
den 23 mars 2007 till Republiken Rumänien att den ansåg att Rumäniens nationella regler om 
registreringsavgifter för bilar stred mot gemenskapsrätten. Den 28 november 2007 gick 
kommissionen vidare med överträdelseförfarandet genom att avge ett motiverat yttrande och 
formellt kräva att Rumänien skulle ändra de omtvistade bestämmelserna. Den 21 april 2008 
antog Rumänien slutligen en brådskande förordning i syfte att anpassa sina bestämmelser till 
regelverket.

De första uppgifterna tyder på att den antagna lagstiftningen inte verkar strida mot artikel 90 
i EG-fördraget. Kommissionen kommer dock inte att avsluta överträdelseförfarandet förrän 
det står klart att lagstiftningen och dess framtida tillämpning överensstämmer med 
EG-fördraget.

Information om hur framställarens motorfordon klassificeras efter EURO-normerna för 
utsläpp bör finnas i motorfordonets EG-intyg om överensstämmelse. Även om kommissionen 
saknar relevanta upplysningar för att konstatera detta, kan det tänkas att motorfordonet att 
döma av tillverkningsåret uppfyller utsläppsnormerna för EURO 2 eller EURO 3. Följaktligen 
är motorfordonet enligt gällande rumänska bestämmelser föremål för en avsevärd 
registreringsavgift. Men avgiftsnivåerna hör, som nämns ovan, till medlemsstaternas 
behörighetsområde.

                                               
1 EG-domstolens dom av den 11 december 1990 i mål C-47/88, Europeiska gemenskapernas kommission mot 
Konungariket Danmark, REG 1990, s. I-04509, punkt 10.
2 EG-domstolens dom av den 22 februari 2001 i mål C-393/98, Ministero Publico och António Gomes Valente 
mot Fazenda Publica, REG 2001, s. I-01327.
3 EG-domstolens dom av den 9 mars 1995 i mål C-345/93, Fazenda Pública och Ministério Público mot 
Américo João Nunes Tadeu, REG 1995, s. I-00479, punkt 17.
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III. Slutsats

De uppgifter som lämnas i framställningen utgör inte någon överträdelse av 
gemenskapsrätten.
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