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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

29.8.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko rakúskej Spolkovej rady k návrhu smernice 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o 

poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými 

vozidlami 

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

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Rakúska Spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice 

pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

23/SB-BR/2017 
 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
 

podľa článku 23g. ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložené Výborom Spolkovej rady pre 

záležitosti EÚ z 5. júla 2017 
 

COM(2017)0275 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o 

poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

 

A. Odôvodnené stanovisko 

 

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

B. Odôvodnenie 

 

Komisia 31. mája 2017 predložila návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 

mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry 

ťažkými nákladnými vozidlami (text s významom pre EHP), a návrh smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej 

dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia 

týkajúce sa zdaňovania vozidiel. 

 

Oboma návrhmi sa má zásadne prepracovať smernica 1999/62/ES (smernica o Eurovignette), 

ktorej cieľom je odstrániť narušenia hospodárskej súťaže medzi dopravnými podnikmi 

postupnou harmonizáciou daní z vozidiel a zavedením spravodlivých mechanizmov 

spoplatňovania infraštruktúry. 

 

Týmto návrhom sa má teraz smernica zásadne prepracovať. Cieľom nového návrhu je 

dosiahnuť pokrok pri uplatňovaní zásad „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“, a tým 

podporiť finančne a environmentálne udržateľnú a sociálne spravodlivú cestnú dopravu. 

 

K najdôležitejším zmenám smernice patria najmä: rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice aj 

na autobusy, úžitkové vozidlá a osobné vozidlá. Navyše sa podľa Komisie dá očakávať, že s 

obnovou vozidlového parku sa diferenciácia mýtnych poplatkov na základe emisných tried 

Euro v medzimestskej cestnej sieti stane zastaranou do konca roku 2020, a preto by sa mala 

postupne zrušiť. Namiesto toho sa navrhuje systém poplatkov na základe emisií CO2. Časovo 

obmedzené diaľničné známky v cestných sieťach, ktoré využíva medzinárodná doprava, sa 

majú postupne odstrániť pre nákladné vozidlá a autobusy, neskôr pre osobné vozidlá a ľahké 

úžitkové vozidlá a nahradiť poplatkami založenými na vzdialenosti. Navyše sa má okrem 

poplatkov za infraštruktúru umožniť vyberanie poplatkov za kongesciu. 

 

Podľa článku 4 ods. 2 písm. g) ZFEÚ má EÚ, pokiaľ ide o reguláciu v oblasti dopravy, 

spoločnú právomoc s členskými štátmi. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice na motorové 

vozidlá alebo súpravy vozidiel, ktoré nie sú určené na prepravu tovaru alebo sa na tento účel 
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nepoužívajú a ktorých maximálna prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony, 

podstatne obmedzuje regulačné právomoci členských štátov. V súlade so zásadou subsidiarity 

však Únia môže konať len vtedy, ak dokáže konať efektívnejšie než samotné členské štáty. 

Keďže účelom smernice o Eurovignette je v podstate odstraňovanie narúšania hospodárskej 

súťaže zo strany podnikov v Únii, podľa názoru Spolkovej rady by nebolo vhodné, aby do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice predovšetkým spadali aj osobné vozidlá. Pri právnej úprave 

používania cestnej siete súkromnými osobami, či už ide o zamestnancov alebo spotrebiteľov, 

treba zohľadniť najmä vnútroštátne a regionálne aspekty, čo lepšie dokážu členské štáty, ktoré 

sú s nimi podstatne lepšie oboznámené. Podľa názoru Spolkovej rady nie je takýto postup v 

súlade so zásadou subsidiarity. 

 

Okrem toho sa Spolkovej rade v tomto kontexte zdá mimoriadne neprimerané najmä to, že 

smernicou sa má od členských štátov vyžadovať, aby po uplynutí prechodného obdobia 

nahradili existujúce časové cestné mýtne systémy  vzdialenostnými mýtnymi systémami. 


