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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

I – Kontext návrhu 

Dňa 31. mája 2017 Komisia oznámila dlhodobú stratégiu na modernizáciu európskych 

dopravných sietí s názvom Európa v pohybe. V stratégii sa navrhuje viacero iniciatív na 

podporu prechodu na čistú energiu, spravodlivejšie spoplatnenie ciest, znížené dopravné 

zápchy a na zohľadnenie nového vývoja v oblasti digitalizácie. Účinný a spoľahlivý dopravný 

systém je základným predpokladom bezproblémového fungovania vnútorného trhu a 

predstavuje kľúčový sektor hospodárstva. 

Účelom návrhu smernice Rady je poskytnúť členským štátom priestor na zníženie minimálnej 

miery zdaňovania ťažkých nákladných vozidiel s cieľom postupne zrušiť ročné dane z 

vozidiel.  

Ročné dane z vozidiel sú platby, ktoré sa vo svojej podstate viažu na skutočnosť, že vozidlo je 

počas určitého obdobia registrované na daňovníka, a preto sa nimi nezohľadňuje žiadne 

konkrétne využívanie infraštruktúry.  

Navrhovaná smernica preto stanovuje postupné nahradenie zdanenia ťažkých nákladných 

vozidiel mýtom a užívateľskými poplatkami. Tento návrh sa tak predkladá spolu s iným 

návrhom, ktorý presadzuje uplatňovanie mýta, t. j. formy spoplatňovania ciest, ktorá sa viaže 

na precestovanú vzdialenosť. Zrušenie ročnej dane z vozidiel by malo uľahčiť prechod na 

spoplatnenie používania ciest, ktoré bude účinnejšie pri stimulovaní zníženia dopravného 

preťaženia a emisií. 

Postupné znižovanie zdaňovania vozidiel sa uskutoční prostredníctvom zmeny minimálnych 

sadzieb stanovených v smernici 1999/62/ES v piatich krokoch počas piatich po sebe 

nasledujúcich rokoch. Cieľom postupného znižovania minimálnych sadzieb je minimalizovať 

riziko narušenia hospodárskej súťaže medzi dopravcami so sídlom v rôznych členských 

štátoch.  

Podľa hodnotenia vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, možnosť znížiť daň z vozidiel by 

mohla znížiť zaťaženie dopravcov o 2 miliardy EUR ročne, pričom využívanie spoplatnenia 

používania ciest by umožnilo získať dodatočné príjmy z mýta vo výške 10 miliárd EUR 

ročne. 

II – Stanovisko spravodajcu 

Spravodajca podporuje ciele navrhovanej smernice Rady na postupné zrušenie ročných 

poplatkov vozidiel a uľahčenie prechodu na spoplatnenie používania ciest, ktoré by 

podporovali ciele zamerané na zníženie preťaženia a znečistenia ovzdušia. Navrhovanými 

zmenami sa zabezpečí, že systémy spoplatňovania ciest budú viac v súlade so zásadami 

„znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“. Spravodajca víta skutočnosť, že Komisia navrhuje, 

aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu nahradením zdanenia systémom spoplatňovania 

založeného na prejazdenej vzdialenosti, a to do roku 2024. 

Spravodajca však vyjadruje obavy z postupného zrušenia minimálnych sadzieb zdaňovania v 

priebehu päťročného obdobia. Podľa súčasných návrhov sa minimálne sadzby postupne zrušia 

každoročným znižovaním ich výšky o 20 % počas piatich rokov, až kým minimálna sadzba 

nedosiahne nulu. V dôsledku toho členský štát, ktorý si zvolí postupné zrušenie minimálnych 

sadzieb tak rýchlo, ako to navrhuje smernica Rady, bude musieť stanoviť nové sadzby každý 
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rok počas piatich rokov, čo si vyžiada značné administratívne náklady pre vnútroštátne 

orgány a zvýši záťaž pre odvetvie dopravy. 

Z tohto dôvodu spravodajca navrhuje zmeniť návrh smernice Rady tak, aby sa zabezpečila 

väčšia flexibilita pri zrušení minimálnych sadzieb, čo by členským štátom umožnilo stanoviť 

väčšie znižovanie minimálnych sadzieb s menším počtom krokov. 

Vzhľadom na to, že navrhovaná smernica patrí výlučne do právomoci (zdanenie) Výboru pre 

hospodárske a menové veci (ECON), spravodajca vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 

aby zohľadnil pozmeňujúce návrhy výboru ECON bez ich pozmeňovania. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Členským štátom by sa preto mal 

poskytnúť väčší priestor na zníženie daní z 

vozidiel, najmä prostredníctvom zníženia 

minimálnych sadzieb stanovených v 

smernici 1999/62/ES. Takéto zníženie by 

malo byť postupné, aby sa minimalizovalo 

riziko narušenia hospodárskej súťaže 

medzi prevádzkovateľmi dopravy 

usadenými v rôznych členských štátoch. 

(5) Členským štátom by sa preto mal 

poskytnúť väčší priestor na zníženie daní z 

vozidiel, najmä prostredníctvom zníženia 

minimálnych sadzieb stanovených v 

smernici 1999/62/ES. Prechod od daní z 

vozidiel k mýtu v každom členskom štáte 

by však nemal viesť k strate príjmov. 

Postupné znižovanie dane z vozidiel 

uplatňované členským štátom by mali plne 

kompenzovať dodatočné príjmy získané 

prostredníctvom jeho mýtneho systému. 

Mýtny systém v súlade s touto smernicou 

by mali zaviesť všetky členské štáty do 1. 

januára 2024. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 6 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a) V článku 6 sa dopĺňa tento odsek: 
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 „4a. Postupné znižovanie dane z vozidiel 

uplatňované členským štátom musia plne 

kompenzovať dodatočné príjmy získané 

prostredníctvom jeho mýtneho systému. 

Mýtny systém v súlade s touto smernicou 

zavedú všetky členské štáty do 1. januára 

2024.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Príloha – odsek 1 – písmeno a 

Smernica 1999/62/ES 

Príloha I – tabuľka A – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tabuľka A: MINIMÁLNE SADZBY 

DANE PLATNÉ PRE ŤAŽKÉ 

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 31. 

DECEMBRA [...]“ [vložiť rok 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice]; 

Tabuľka A: MINIMÁLNE SADZBY 

DANE PLATNÉ PRE ŤAŽKÉ 

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 31. 

DECEMBRA 2018 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Príloha – odsek 1 – písmeno b 

Smernica 1999/62/ES 

Príloha I – tabuľka B 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Príloha – odsek 1 – písmeno b 

Smernica 1999/62/ES 

Príloha I – tabuľka C 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Príloha – odsek 1 – písmeno b 

Smernica 1999/62/ES 

Príloha I – tabuľka D 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Príloha – odsek 1 – písmeno b 

Smernica 1999/62/ES 

Príloha I – tabuľka E 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Príloha – odsek 1 – písmeno b 

Smernica 1999/62/ES 

Príloha I – tabuľka F – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tabuľka F: MINIMÁLNE SADZBY 

DANE PLATNÉ PRE ŤAŽKÉ 

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ OD 1. 

JANUÁRA [...]“ [vložiť piaty rok 

nasledujúci po roku nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice] 

Tabuľka F: MINIMÁLNE SADZBY 

DANE PLATNÉ PRE ŤAŽKÉ 

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ OD 

1. JANUÁRA 2024 
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