
 

NP\1131840BG.docx  PE609.367v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по правни въпроси 
 

29.8.2017 

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Федералния съвет на Република Австрия 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на 

такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени 

инфраструктури 

  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Федералният съвет на Република Австрия изпрати мотивирано становище, което е 

приложено към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за 

директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

23/SB-BR/2017 
 

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 

 

от комисията по въпросите на ЕС на Федералния съвет от 5 юли 2017 г. на основание 

член 23g, параграф 1 от Федералния конституционен закон във връзка с член 6 от 

Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност 
 

COM(2017)0275 

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 

Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за 

използване на определени инфраструктури 

 

A. Мотивирано становище 

 

Настоящото предложение не е съобразено с принципа на субсидиарност. 

 

Б. Обосновка 

 

На 31 май 2017 г. Комисията представи предложението за директива на Европейския 

парламент за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от 

тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, по отношение 

на определени разпоредби относно таксите върху превозни средства (Текст от значение 

за ЕИП) и предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 

1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване 

на определени инфраструктури, по отношение на определени разпоредби относно 

таксите върху превозни средства. 

 

Двете предложения имат за цел основна преработка на Директива 1999/62/ЕО 

(Директива за „евровинетките“), чрез която да се премахнат нарушенията на 

конкуренцията между транспортните предприятия чрез поетапно хармонизиране на 

данъците върху превозните средства и установяване на справедливи механизми за 

налагане на такси за инфраструктурата. 

 

С представеното предложение цитираната директива следва да бъде основно 

преразгледана. Цел на новото предложение е да се постигне напредък в прилагането на 

принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“, като по този начин се 

насърчава финансово и екологично устойчив и социално справедлив пътен транспорт. 

 

Сред най-важните изменения на директивата са по-конкретно следните: разширяване 

на приложното поле на Директивата, така че да обхваща и автобусите, леките и 

лекотоварните автомобили. Освен това диференцирането по клас емисии EURO следва 

да се премахне, тъй като според Комисията се очаква този вид диференциране на 

таксите да загуби актуалност от края на 2020 г. нататък поради обновяването на 

автомобилния парк, движещ се по междуградската пътна мрежа. Вместо това се 

предлага диференцирано таксуване въз основа на емисиите на CO2. Таксите за 
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определен срок (винетки) по пътните мрежи, използвани от международния транспорт, 

следва постепенно да бъдат преустановени, най-напред за тежкотоварните автомобили 

и автобусите, а на по-късен етап и за леките и лекотоварните автомобили. Освен това – 

в допълнение към налагането на такси за инфраструктурата – следва да бъде разрешено 

налагането на такси за задръстванията. 

 

Съгласно член 4, параграф 2, буква ж) от ДФЕС ЕС разполага с компетентност за 

регулиране в областта на транспорта, споделена с държавите членки. Разширяването на 

обхвата на директивата върху превозни средства или комбинации от превозни средства, 

които не са предназначени или използвани за превоз на товари и чиято максимално 

допустима обща маса е до 3,5 тона, ограничава регулаторните правомощия на 

държавите членки. В съответствие с принципа на субсидиарност обаче Съюзът приема 

мерки само когато може да действа по-ефективно от държавите членки сами по себе си. 

Тъй като Директивата за „евровинетките“ служи по същество за отстраняване на 

нарушенията на конкуренцията от страна на предприятията в Съюза, по мнението на 

Федералния съвет не би било целесъобразно в обхвата на тази директива да бъдат 

включени по-специално леките автомобили. При регулирането на използването на 

пътищата от частни лица, било като заети лица или като потребители, следва да се 

вземат предвид преди всичко националните и регионалните фактори, което – поради 

значително по-непосредствената си връзка с тях – държавите членки могат да извършат 

по-ефективно. От гледна точка на Федералния съвет приложеният подход е 

несъвместим с принципа на субсидиарност. 

 

Освен това Федералният съвет счита, че в този контекст особено непропорционално е 

по-специално това, че директивата ще задължи държавите членки да заменят след 

определен преходен период съществуващите системи за пътно таксуване въз основа на 

определен срок със системи за таксуване въз основа на пробега. 


