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SUBSIDIARUMO 

Tema: Austrijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl 

sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam 

tikra infrastruktūra 

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

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Austrijos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

23/SB-BR/2017 
 

PAGRĮSTA NUOMONĖ 
 

priimta per Bundesrato ES reikalų komiteto 2017 m. liepos 5 d. posėdį pagal Austrijos 

Respublikos Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 1 dalį ir 

Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
 

COM(2017)0275 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už 

naudojimąsi tam tikra infrastruktūra 

 

A. Pagrįsta nuomonė 

 

Minėtas pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. 

 

B. Pagrindimas 

 

2017 m. gegužės 31 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių 

transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (Tekstas svarbus 

EEE), ir pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 

1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi 

tam tikra infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo. 

 

Abiem šiais pasiūlymais turi būti atlikta esminė Direktyvos 1999/62/EB (Kelių mokesčių 

direktyvos) peržiūra, kuria siekiama panaikinti transporto įmonių tarpusavio konkurencijos 

iškraipymą palaipsniui suderinant transporto priemonių mokesčius ir nustatant tinkamus 

infrastruktūros apmokestinimo mechanizmus. 

 

Taigi šiuo pasiūlymu siekiama iš esmės persvarstyti minėtą direktyvą. Naujo pasiūlymo 

tikslas – plačiau taikyti principus „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“, tokiu būdu skatinant 

finansiniu ir aplinkos aspektais tvarų ir socialiai teisingą kelių transportą. 

 

Pagrindiniai direktyvos pakeitimai visų pirma yra šie: direktyvos taikymo srities išplėtimas 

įtraukiant ir autobusus, lengvąsias transporto priemones ir lengvuosius automobilius. Be to, 

ketinama panaikinti rinkliavų diferencijavimą pagal EURO emisijos klases, nes, Komisijos 

nuomone, atnaujinus transporto priemonių parkus tarpmiestiniam tinklui taikomų rinkliavų 

diferencijavimas tokiu pagrindu 2020 m. pabaigoje greičiausiai jau bus atgyvenęs. Vietoj to, 

pasiūlyta taikyti mokesčių diferencijavimą pagal išmetamą CO2 kiekį. Tarptautiniam 

transportui naudojamuose tinkluose ketinama palaipsniui panaikinti pagal laiką skaičiuojamus 

naudotojo mokesčius (vinjetes) – pirmiausia sunkiosioms krovininėms transporto priemonėms 

ir autobusams, o vėliau ir lengviesiems automobiliams bei furgonams; minėtus mokesčius 

numatoma palaipsniui pakeisti atstumu grindžiamais mokesčiais. Be infrastruktūros mokesčių 

leidžiama dar taikyti ir grūsčių mokesčius. 
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Kompetencija reglamentuoti transporto sritį pagal SESV 4 straipsnio 2 dalies g punktą ES 

dalijasi su valstybėmis narėmis. Dėl direktyvos taikymo srities išplėtimo (įtraukiant į ją 

transporto priemones ar transporto priemonių junginius, kurie nėra skirti arba nenaudojami 

kroviniams vežti ir kurių bendra didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos) labai 

apribojama valstybių narių kompetencija reglamentuoti šią sritį. Pagal subsidiarumo principą 

Sąjunga gali imtis veiksmų tik tuo atveju, jei ji gali veikti veiksmingiau nei valstybės narės. 

Kadangi Kelių mokesčių direktyva iš esmės siekiama panaikinti įmonių tarpusavio 

konkurencijos iškraipymą Sąjungoje, Bundesratas mano, kad būtų netikslinga į šios 

direktyvos norminį turinį įtraukti visų pirma lengvuosius automobilius. Reglamentuojant 

privačių asmenų (darbuotojų ar vartotojų) naudojimąsi keliais būtina pirmiausia atsižvelgti į 

nacionalinius ir regioninius aspektus, o tai dėl daug didesnio dalykinio artumo gali 

veiksmingiau padaryti valstybės narės. Bundesratas laikosi nuomonės, kad tokie veiksmai yra 

nesuderinami su subsidiarumo principu. 

 

Be to, Bundesratas mano, jog šiuo atveju ypač neproporcinga yra tai, kad šia direktyva norima 

įpareigoti valstybes nares esamas pagal laiką skaičiuojamų kelių rinkliavų sistemas po 

pereinamojo laikotarpio pakeisti atstumu grindžiamų rinkliavų sistemomis. 


