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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

I – Ozadje predloga 

31. maja 2017 je Evropska komisija napovedala dolgoročno strategijo za posodobitev 

evropskih prometnih omrežij Evropa v gibanju. Strategija predlaga vrsto pobud, ki bodo v 

pomoč pri prehodu na čiste vire energije in bolj pošteno cestninjenje, pri zmanjšanju zastojev 

ter pri sprejemanju novega razvoja na področju digitalizacije. Učinkovit in zanesljiv prometni 

sistem je bistven za neovirano delovanje notranjega trga ter je ključen sektor gospodarstva. 

Namen predlagane direktive Sveta je državam članicam omogočiti zmanjšanje najnižjih 

stopenj obdavčitve za težka tovorna vozil, cilj pa je postopna odprava letnih davkov na vozila.  

Letni davki na vozila so po svoji naravi plačila povezani z registracijo vozila v imenu 

davkoplačevalca v posameznem časovnem obdobju, zato ne odražajo morebitne posebne 

uporabe infrastrukture.  

Predlagana direktiva zato omogoča postopno zamenjavo obdavčitve težkih tovornih vozil s 

cestninami in uporabninami. Ta predlog je predstavljen skupaj z drugim predlogom, ki 

spodbuja uporabo cestnin, tj. obliko cestnih pristojbin, povezano s prevoženo razdaljo. 

Odprava letnih davkov na vozila bi morala olajšati prehod na zaračunavanje cestnih pristojbin 

glede na prevoženo razdaljo, ki bodo učinkoviteje spodbujale k zmanjšanju zastojev in emisij. 

Postopno zmanjšanje obdavčitve vozil bo izvedeno s spremembami minimalnih stopenj, 

določenih v Direktivi 1999/62/ES, v petih korakih, izvedenih v petih zaporednih letih. Namen 

postopnega zmanjšanja najnižjih stopenj je čim bolj zmanjšati tveganje za izkrivljanje 

konkurence med prevozniki s sedeži v različnih državah članicah.  

V skladu z oceno učinka Komisije bi se lahko z možnostjo znižanja davka na vozila breme 

cestnih prevoznikov zmanjšalo za 2 milijardi EUR na leto, uvedba zaračunavanja cestnih 

pristojbin glede na prevoženo razdaljo pa bi letno lahko prinesla dodatnih 10 milijard EUR 

prihodkov od cestnin. 

II – Stališče poročevalca 

Poročevalec podpira cilje predlagane direktive Sveta, da se postopno odpravijo letne 

pristojbine za vozila in olajša prehod na zaračunavanje cestnih pristojbin glede na prevoženo 

razdaljo, kar bi prispevalo k zmanjšanju zastojev in onesnaževanja zraka. Predlagane 

spremembe bodo zagotovile večjo skladnost shem zaračunavanja cestnih pristojbin z načelom 

„onesnaževalec in uporabnik plačata“. Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za 

preprečitev dvojnega obdavčevanja, tako da bi do leta 2024 obdavčevanje zamenjal sistem 

zaračunavanja pristojbin glede na prevoženo razdaljo. 

Izrazil pa je pomisleke glede postopnega zmanjševanja najnižjih stopenj v petletnem obdobju. 

V skladu s trenutnimi predlogi se bodo najnižje stopnje postopoma, v petih korakih in enkrat 

letno, zmanjševale za 20 % takrat aktualne stopnje, dokler ne bo najmanjša stopnja enaka nič. 

Zato bo morala vsaka država članica, ki se odloči za postopno zmanjševanje najnižjih stopenj 

tako hitro, kot to dovoli predlagana direktiva Sveta, vsako leto v obdobju petih let uvesti nove 

stopnje, kar bo državnim organom povzročilo znatne upravne stroške in povečalo breme 

prometnega sektorja. 
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Poročevalec zato predlaga spremembo predlagane direktive Sveta, tako da se zagotovi večja 

prilagodljivost pri postopni odpravi najnižjih stopenj, kar bi državam članicam omogočilo, da 

uvedejo večja zmanjšanja najnižjih stopenj v manjšem številu korakov. 

Glede na to, da predlagana direktiva spada izključno v pristojnost (obdavčitev) Odbora za 

ekonomske in monetarne zadeve (ECON), poročevalec poziva Odbor za promet in turizem, da 

brez sprememb sprejme predloge sprememb odbora ECON. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Državam članicam bi bilo zato 

treba omogočiti več manevrskega prostora 

za znižanje davkov na vozila, in sicer z 

znižanjem najnižjih stopenj, ki so določene 

v Direktivi 1999/62/ES. Da se zmanjšanja 

tveganje izkrivljanja konkurence med 

prevozniki s sedeži v različnih državah 

članicah, bi moralo biti tako zniževanje 

postopno. 

(5) Državam članicam bi bilo zato 

treba omogočiti več manevrskega prostora 

za znižanje davkov na vozila, in sicer z 

znižanjem najnižjih stopenj, ki so določene 

v Direktivi 1999/62/ES. Vendar prehod z 

davkov na vozila na cestnine v državah 

članicah ne bi smel pomeniti izgube 

prihodkov. Postopno zniževanje davka na 

vozila, ki ga uvedejo države članice, bi 

bilo treba v celoti nadomestiti z dodatnimi 

prihodki, ustvarjenimi v sistemu cestnin. 

Do 1. januarja 2024 bi morale vse države 

članice uvesti sistem cestnin v skladu s to 

direktivo. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 6 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) v členu 6 se doda naslednji 

odstavek: 
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 „4a. Postopno zniževanje davka na vozila, 

ki ga uvedejo države članice, se v celoti 

nadomesti z dodatnimi prihodki, 

ustvarjenimi v sistemu cestnin. Vse države 

članice do 1. januarja 2024 uvedejo sistem 

cestnin v skladu s to direktivo.“ 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Priloga – odstavek 1 – točka a 

Direktiva 1999/62/ES 

Priloga I – tabela A – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

TABELA A: NAJNIŽJE STOPNJE 

DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA 

TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO 

DO 31. DECEMBRA [...]“ [vstaviti leto 

začetka veljavnosti te direktive]; 

TABELA A: NAJNIŽJE STOPNJE 

DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA 

TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO 

DO 31. DECEMBRA 2018 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Priloga – odstavek 1 – točka b 

Direktiva 1999/62/ES 

Priloga I – tabela B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Priloga – odstavek 1 – točka b 

Direktiva 1999/62/ES 

Priloga I – tabela C 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Priloga – odstavek 1 – točka b 

Direktiva 1999/62/ES 

Priloga I – tabela D 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Priloga – odstavek 1 – točka b 

Direktiva 1999/62/ES 

Priloga I – tabela E 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Priloga – odstavek 1 – točka b 

Direktiva 1999/62/ES 

Priloga I – tabela F – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Tabela F: NAJNIŽJE STOPNJE 

DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA 

TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO 

OD 1. JANUARJA [...] [vstaviti peto leto 

po začetku veljavnosti te direktive] 

Tabela F: NAJNIŽJE STOPNJE 

DAVKOV, KI SE ZA TEŽKA 

TOVORNA VOZILA UPORABLJAJO 

OD 1. JANUARJA 2024 
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