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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: az osztrák szövetségi tanács indokolt véleménye a nehéz tehergépjárművekre 

egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

Az osztrák szövetségi tanács a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett 

irányelvre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

23/SB-BR/2017 
 

INDOKOLT VÉLEMÉNY 
 

Az osztrák szövetségi tanács uniós ügyekkel foglalkozó bizottságának 2017. július 5-i 

indokolt véleménye a szövetségi alkotmány (B-VG) 23. cikke g) pontjának (1) bekezdése 

alapján, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. 

cikkével összefüggésben 
 

COM(2017)0275 

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nehéz tehergépjárművekre egyes 

infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról  

 

A. Indokolt vélemény 

 

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. 

 

B. Indokolás 

 

A Bizottság 2017. május 31-én bemutatta a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák 

használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (EGT-vonatkozású szöveg), valamint a 

nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 

1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében 

történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot. 

 

A két javaslat alapjaiban változtatná meg az 1999/62/EK irányelvet (a továbbiakban: 

euromatrica-irányelv), amelynek az a célja, hogy a fuvarozók közötti verseny torzulásának 

megszüntetése érdekében fokozatosan harmonizálja a gépjármű-adóztatást, és igazságos 

mechanizmusokat vezessen be az infrastruktúra-használati díjak kivetése terén. 

 

A jelenlegi javaslat azonban az irányelv alapos átdolgozását tartalmazza. Az új javaslat 

előrelépést kíván tenni a „szennyező fizet” és a „felhasználó fizet” elvek alkalmazása terén, 

elősegítve ezzel a pénzügyi és környezetvédelmi szempontból fenntartható, társadalmilag 

igazságos közúti közlekedést. 

 

Az irányelvet érintő legjelentősebb változás mindenekelőtt az, hogy hatálya a buszokra, a 

könnyű tehergépjárművekre és a személygépkocsikra is kiterjedne. Ezenkívül megszűnne az 

úthasználati díjak Euro kibocsátási osztályokon alapuló differenciálása, mivel a Bizottság 

álláspontja szerint a települések közötti úthálózatot használó gépjárműállomány megújulása 

miatt a díjak ilyen jellegű besorolása várhatóan 2020 végétől érvényét veszti. A javaslatban 

ehelyett szén-dioxid-kibocsátáson alapuló díjszabás szerepel. A nemzetközi forgalomban 

használt úthálózatokon érvényes, időalapú használati díjak (matricák) – először a nehéz 

tehergépjárművek és a buszok, majd egy későbbi fázisban a személygépkocsik és a 

kisteherautók esetében – fokozatosan megszűnnének, és távolságalapú díjak lépnének a 

helyükbe. Ezen túlmenően az infrastruktúra-használati díjak mellett dugódíj kiszabására is 

lehetőség nyílna. 
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Az EUMSZ 4. cikke (2) bekezdése g) pontjának értelmében az EU a tagállamokkal 

megosztott hatáskörrel rendelkezik a közlekedés szabályozása tekintetében. Az a tény, hogy 

az irányelv hatálya a nem közúti árufuvarozás céljára szánt vagy használt, legfeljebb 3,5 tonna 

össztömegű járművekre és járműszerelvényekre is kiterjedne, jelentős mértékben korlátozná a 

tagállamok szabályozási hatáskörét. A szubszidiaritás elve alapján az Európai Unió csak 

akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben hatékonyabban tud fellépni, mint maguk a 

tagállamok. Mivel az euromatrica-irányelv mindenekelőtt azt a célt szolgálja, hogy az 

Unióban a vállalatok közötti versenyben megszűnjenek a piaci torzulások, a szövetségi tanács 

nem tartja észszerűnek, hogy az irányelvben rögzített szabályok különösen a 

személygépkocsikat is érintsék. Az utak magánszemélyek által akár munkavállalóként, akár 

fogyasztóként való használatának szabályozásakor elsősorban nemzeti és regionális 

tényezőket kell figyelembe venni, amit a tagállamok a helyi körülmények lényegesen 

mélyrehatóbb ismerete miatt hatékonyabban meg tudnak tenni. A szövetségi tanács 

véleménye szerint tehát a tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. 

 

Ezenfelül a szövetségi tanács különösen aránytalannak tartja ebben az összefüggésben a 

tagállamok azon kötelezettségét, hogy az útdíjak kiszabására szolgáló, eddigi időalapú 

rendszereket egy átmeneti időszak után menetteljesítmény-alapú rendszerekre cseréljék. 

 


