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OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det østrigske Forbundsråd om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter 

på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (EØS-relevant tekst)  

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det østrigske Forbundsråd har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 

ovennævnte forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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DA 

BILAG 

23/SB-BR/2017 
 

BEGRUNDET UDTALELSE 
 

af 5. juli 2017 fra Forbundsrådets EU-udvalg i henhold til artikel 23g, stk. 1, i B-VG 

sammenholdt med artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet 
 

COM(2017)0275 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om 

afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 

 

A. Begrundet udtalelse 

 

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet. 

 

B. Begrundelse 

 

Kommissionen fremlagde den 31. maj 2017 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse 

af visse infrastrukturer (EØS-relevant tekst) og forslag til Rådets direktiv om ændring af 

direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, 

for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer. 

 

Formålet med de to forslag er en grundlæggende revision af direktiv 1999/62/EF 

(vejafgiftsdirektivet), der har til formål at fjerne konkurrencefordrejninger mellem 

transportvirksomheder ved hjælp af en trinvis harmonisering af afgifterne på køretøjer og 

indførelse af retfærdige ordninger for opkrævning af infrastrukturafgifter. 

 

Med det foreliggende forslag skal dette direktiv nu revideres grundlæggende. Målet med det 

nye forslag er at gøre fremskridt med hensyn til anvendelsen af principperne om "forureneren 

betaler" og "brugeren betaler", og derved fremme økonomisk og miljømæssig bæredygtig og 

socialt retfærdig vejtransport. 

 

Blandt de vigtigste ændringer af direktivet er navnlig følgende: En udvidelse af direktivets 

anvendelsesområde til også at omfatte busser, lette erhvervskøretøjer og personbiler. 

Endvidere skal differentieringen af vejafgifter i henhold til Euro-emissionsklasser afskaffes, 

da denne type afgiftsdifferentiering i betragtning af fornyelsen af bilparken på vejnettet 

mellem byerne efter Kommissionens opfattelse vil være forældet efter 2020. I stedet for er der 

foreslået en afgiftsdifferentiering, som er baseret på CO2-emissioner. Tidsbaserede 

brugsafgifter (vignetter) på de vejnet, der anvendes til international transport, skal gradvist 

afskaffes først for tunge godskøretøjer og busser/rutebiler, og derefter - på et senere tidspunkt 

- for personbiler og varevogne, og afløses af afstandsbaserede afgifter. Desuden skal det 

udover at opkræve infrastrukturafgifter også tillades at opkræve trængselsafgifter. 

 

I henhold til artikel 4, stk. 2, litra g), i TEUF er der delt kompetence mellem EU og 

medlemsstaterne til at regulere på transportområdet. Udvidelsen af direktivets 
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anvendelsesområde til at omfatte køretøjer eller køretøjskombinationer, der ikke er bestemt til 

eller ikke anvendes til godstransport, og hvis højst tilladte totalvægt ikke ligger over 3,5 tons, 

indskrænker medlemsstaternes lovgivningskompetence væsentligt. Ifølge nærhedsprincippet 

kan Unionen kun skride til handling, hvis den kan handle mere effektivt end medlemsstaterne 

selv. Eftersom sigtet med vejafgiftsdirektivet hovedsageligt er at fjerne virksomheders 

konkurrenceforvridninger i Unionen, er det efter Forbundsrådets opfattelse ikke 

hensigtsmæssigt, at især også personbiler skal være omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde. I forbindelse med regulering af, hvordan gader og veje benyttes af 

private personer, det være sig som arbejdstagere eller forbrugere, skal først og fremmest 

nationale og regionale synspunkter tages i betragtning, og det kan gøres mere effektivt af 

medlemsstaterne, fordi de er væsentligt tættere på de forhold, der skal reguleres. Efter 

Forbundsrådets opfattelse er en sådan fremgangsmåde ikke forenelig med nærhedsprincippet. 

 

Derudover forekommer det i denne sammenhæng Forbundsrådet frem for alt særligt 

uforholdsmæssigt, at direktivet skal pålægge medlemsstaterne efter en overgangsperiode at 

erstatte eksisterende systemer til opkrævning af tidsbaserede vejafgifter med systemer til 

opkrævning af afgifter baseret på kørte kilometer. 

 


