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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru 

poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly  

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se výše 

uvedeného návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

23/SB-BR/2017 
 

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
 

výboru Spolkové rady pro záležitosti EU předložené podle čl. 23g odst. 1 Spolkového 

ústavního zákona ve spojení s článkem 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality ze dne 5. června 2017 
 

COM(2017)0275 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES 

o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

 

A. Odůvodněné stanovisko 

 

Předkládaný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

B. Odůvodnění 

 

Komise dne 31. května 2017 předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, 

kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních 

komunikací těžkými nákladními vozidly (znění s významem pro EHS), a návrh směrnice 

Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních 

komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel. 

 

Na základě těchto dvou návrhů má dojít k zásadnímu přepracování směrnice 1999/62/ES 

(„směrnice o výběru poplatků za užívání komunikací“), jejímž cílem je eliminovat narušení 

hospodářské soutěže mezi podniky silniční dopravy prostřednictvím postupné harmonizace 

zdanění vozidel a zavedením spravedlivých mechanismů ke zpoplatnění pozemních 

komunikací. 

 

Tato směrnice má být nyní na základě uvedeného návrhu zásadním způsobem přepracována. 

Cílem nového návrhu je pokročit při uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a „uživatel 

platí“, a tím podpořit finančně a environmentálně udržitelnou a společensky spravedlivou 

silniční dopravu. 

 

Mezi nejdůležitější změny směrnice patří zejména rozšíření působnosti směrnice také 

na autobusy, lehká užitková vozidla a osobní vozidla. Kromě toho se má zrušit rozlišování 

poplatků podle emisních tříd Euro, jelikož podle Komise se dá očekávat, že toto rozlišování 

bude s postupnou obnovou vozového parku v rámci meziměstské silniční sítě do konce 

roku 2020 bezpředmětné. Místo toho se navrhuje rozlišovat poplatky podle emisí CO2. 

Časově závislé poplatky za používání sítě komunikací v rámci mezinárodní dopravy 

(známky) mají být postupně zrušeny, nejprve v případě nákladních vozidel a autobusů, 

později v případě osobních vozidel a užitkových vozů, a nahrazeny poplatky závislými 

na ujeté vzdálenosti. Kromě toho by mělo být možné vedle poplatku za používání pozemních 

komunikací zavést poplatky za vjezd do dopravně přetížených zón. 

 

Podle čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU pravomoc regulovat oblast dopravy sdílí EU s členskými 



 

NP\1131840CS.docx 3/3 PE609.367v01-00 

 CS 

státy. Rozšíření oblasti působnosti směrnice na motorová vozidla nebo jízdní soupravy, které 

nejsou určeny nebo používány k přepravě zboží a jejichž maximální přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, zásadním způsobem omezuje regulační pravomoc členských států. 

Podle zásady subsidiarity smí však Unie jednat pouze tehdy, pokud je schopna jednat 

účinněji, než samotné členské státy. Jelikož směrnice o výběru poplatků za užívání 

komunikací slouží do značné míry potírání narušování hospodářské soutěže mezi podniky, 

domnívá se Spolková rada, že není vhodné, aby do oblasti působnosti této směrnice spadala 

také osobní vozidla. Při regulaci používání pozemních komunikací ze strany soukromých 

osob, ať už se jedná o zaměstnance nebo spotřebitele, je nutné přihlížet zejména k celostátním 

a regionálním hlediskům, což mohou z důvodu daleko lepší obeznámenosti s danou 

problematikou účinněji zajistit členské státy. Spolková rada se domnívá, že uvedený postup 

není v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

Kromě toho považuje Spolková rada v této souvislosti za velmi nepřiměřené zejména to, že 

podle směrnice by musely členské státy nahradit stávající časové systémy mýta po uplynutí 

určitého přechodného období systémy mýta závislými na ujeté vzdálenosti. 

 


