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Odbor za pravne zadeve 
 

29.8.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za 

uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Avstrijski zvezni svet je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki 

je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

23/SB-BR/2017 
 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
 

odbora avstrijskega zveznega sveta za evropske zadeve z dne 5. julija 2017 v skladu s prvim 

odstavkom člena 23g avstrijskega zveznega ustavnega zakona v povezavi s členom 6 

Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 
 

COM(2017)0275 

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o 

cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

 

A. Obrazloženo mnenje 

 

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti. 

 

B. Obrazložitev 

 

Komisija je 31. maja 2017 predstavila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za 

težka tovorna vozila (Besedilo velja za EGP) in predlog direktive Sveta o spremembi 

Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka 

tovorna vozila glede nekaterih določb o obdavčitvi vozil. 

 

Cilj obeh predlogov je temeljita predelava Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah, katere 

namen je odpraviti izkrivljanja konkurence med prevoznimi podjetji s postopno 

harmonizacijo davkov na vozila in vzpostavitvijo pravičnih mehanizmov za zaračunavanje 

infrastrukturne pristojbine. 

 

S pričujočim predlogom naj bi bila omenjena direktiva temeljito predelana. Cilj novega 

predloga naj bi bil doseči napredek pri uporabi načel „onesnaževalec plača“ in „uporabnik 

plača“, da bi s tem spodbujali finančno in okoljsko trajnosten ter družbeno pravičen cestni 

promet. 

 

Glavne spremembe direktive so zlasti naslednje: razširitev področja uporabe direktive tudi na 

avtobuse, lahka gospodarska vozila in osebna vozila. Nadalje naj bi se odpravile razlike v 

cestnini glede na emisijski razred EURO, saj Komisija pričakuje, da bo z obnovo voznega 

parka razlikovanje pristojbin na tej podlagi v medmestnem omrežju zastarelo do konca leta 

2020. Namesto tega je predlagana razlika v pristojbinah na podlagi emisij CO2. Uporaba 

časovno omejenih uporabnin (vinjet) na cestnih omrežjih, na katerih poteka mednarodni 

promet, naj bi se postopno odpravila najprej za težka tovorna vozila in avtobuse, nato pa še za 

osebne avtomobile in kombinirana vozila, nadomestile pa naj bi jih pristojbine na podlagi 

prevožene razdalje. Poleg tega naj bi bilo dovoljeno zaračunavanje pristojbin za zastoje, poleg 

zaračunavanja za uporabo infrastrukture. 

 

EU si v skladu s členom 4(2)(g) PDEU pristojnost na področju urejanja prometa deli z 

državami članicami. Razširitev področja uporabe direktive na vozila ali skupine vozil za 
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cestni prevoz blaga, ki niso namenjena ali ki se ne uporabljajo za prevoz blaga in katerih 

največja skupna dovoljena masa ne presega 3,5 tone, precej zmanjša pristojnost držav članic 

za sprejemanje nacionalne zakonodaje. V skladu z načelom subsidiarnosti pa lahko Evropska 

unija ukrepa le, ko lahko ravna učinkovitejše kot države članice same. Ker direktiva o cestnih 

pristojbinah v bistvu odpravlja izkrivljanja konkurence s strani podjetij v Uniji, po mnenju 

zveznega sveta ne bi bilo primerno, da bi določbe te direktive veljale zlasti za osebne 

avtomobile. Pri upravljanju uporabe cest s strani zasebnikov, pa naj bodo v vlogi zaposlenih 

ali potrošnikov, je treba upoštevati predvsem nacionalne in regionalne vidike, kar bolj 

učinkovito storijo države članice, saj so bolje seznanjene z lokalnimi značilnostmi. Zvezni 

svet tako meni, da takšen pristop ni združljiv z načelom subsidiarnosti. 

 

Poleg tega je zvezni svet mnenja, da je v zvezi s tem posebej nesorazmerno zlasti, da bo 

direktiva od držav članic po prehodnem obdobju zahtevala nadomestitev obstoječih sistemov 

časovno omejenega cestninjenja s cestninskimi sistemi na podlagi prevožene razdalje. 


