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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0265/2008 af Horaţiu Margoi, rumænsk statsborger, for the 
Romanian automobile club, og 120.000 medunderskrivere, om den afgift, der skal 
betales i Rumænien ved første registrering af biler købt i andre EU-medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den høje afgift ved første registrering af biler købt i andre EU-
medlemsstater og fremfører, at det overtræder princippet om varers frie bevægelighed. Han 
anfægter de rumænske myndigheders argumenter om, at afgiften er baseret på køretøjernes 
potentielle forureningsniveau, og påpeger, at afgiftens opførelse under budgetposten "andre 
punktafgifter" får dens sande natur til at fremstå. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet 
om at tage sagen op og sikre, at de rumænske myndigheder tilpasser sine afgifter til EU's 
lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"I. Andragendet

Andrageren protesterer mod den høje afgift ved første registrering af biler købt i andre EU-
medlemsstater og fremfører, at det overtræder princippet om varers frie bevægelighed. Han 
anfægter de rumænske myndigheders argumenter om, at afgiften er baseret på køretøjernes 
potentielle forureningsniveau, og påpeger, at afgiftens opførelse under budgetposten "andre 
punktafgifter" får dens sande natur til at fremstå. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet 
om at tage sagen op for at sikre, at de rumænske myndigheder tilpasser deres afgifter til den 
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relevante EU-lovgivning.

II. Juridiske bemærkninger

Først og fremmest skal det bemærkes, at der ikke findes harmonisering på EU-plan inden for 
bilregistreringsafgifter. Dette betyder, at medlemsstaterne kan pålægge sådanne afgifter og 
unilateralt fastlægge afgifternes størrelse og beregningsmetoder. I sagen "Kommissionen mod 
Danmark" fandt Domstolen, at formålet med EF-traktatens artikel 90 ikke er at påtale meget 
høje beskatningsniveauer, og at medlemsstaterne kan fastsætte afgiftssatser på det niveau, 
som de finder hensigtsmæssigt1. Ifølge Domstolen kan ikke engang meget høje afgifter anses 
for værende i modstrid med fællesskabslovgivningen, såfremt de opkræves uden 
forskelsbehandling på indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater.

Når det gælder beskatningsreglerne for brugte motorkøretøjer, er det Domstolens retspraksis, 
at EF-traktatens artikel 90 ikke overholdes, hvis et afgiftsbeløb opkrævet for et brugt 
motorkøretøj, som kommer fra en anden medlemsstat, overstiger den restafgift, som er 
indeholdt i værdien af et lignende motorkøretøj, som allerede er blevet registreret som nyt på 
et indenlandsk marked2. Ifølge Domstolen kan den diskrimination, der er fastsat i EF-
traktatens artikel 90, undgås, hvis der tages højde for den faktiske værdiforringelse af det 
importerede køretøj ved en reduktion af afgiftsbeløbet i overensstemmelse hermed3.

Kommissionen har nøje gennemgået de rumænske bestemmelser om bilregistreringsafgifter 
på baggrund af EF-traktatens artikel 90 og har konkluderet, at disse bestemmelser ikke lever 
op til princippet om ligebehandling. Derfor informerede Kommissionen den 23. marts gennem 
en åbningsskrivelse Republikken Rumænien om, at landets nationale bestemmelser om 
bilregistreringsafgifter var i modstrid med fællesskabslovgivningen. Den 28. november 2007 
indledte Kommissionen næste fase af overtrædelsesproceduren ved at afgive en begrundet 
udtalelse, hvori Rumænien blev anmodet om at ændre de anfægtede bestemmelser. 

Den 21. april 2008 vedtog Rumænien nøddekret nr. 50/2008 i et forsøg på at tilpasse landets 
bestemmelser til EU's acquis. Den 2. juni 2008 modtog Kommissionen nationale 
bestemmelser om gennemførelse af det ovennævnte nøddekret.

Foreløbig tyder det ikke på, at den vedtagne lovgivning er i modstrid med EF-traktatens 
artikel 90. Kommissionen vil dog først afslutte overtrædelsesproceduren, når den er sikker på, 
at lovgivningen og dens eventuelle gennemførelse er i overensstemmelse med EF-traktaten. 

III. Konklusion

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den rumænske 

                                               
1 Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 

mod Kongeriget Danmark, Sml. 1990, s. I-04509, punkt 10.
2 Domstolens dom af 22. februar 2001 i sag C-393/98 Ministero Publico og Gomes Valente mod Fazenda 

Publica, Sml. 2001, s. I-01327.
3 Dom af 9. marts 1995 i sag C-345/93, Fazenda Pública og Ministério Público mod Américo João Nunes 

Tadeu, Sml. 1995, s. I-00479, præmis 17.
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lovgivning om bilafgifter bringes i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen."
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