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Otázka na ústne zodpovedanie O-000152/2016 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel 

Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, 

Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej 

Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, 

Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław 

Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, 

Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 

Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, 

Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin 

Vec: Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou 

Kľúčovou požiadavkou nediskriminačných poplatkov za cesty je, aby všetci užívatelia platili 
za používanie ciest rovnaké poplatky. Jednou zo základných výhrad Komisie voči pôvodnému 
právnemu návrhu Nemecka o cestnom mýte bolo, že diskriminoval zahraničných vodičov, 
lebo umožňoval, aby si obyvatelia Nemecka uplatnili odpis sumy zodpovedajúce presnej výške 
cestného mýta z dane. Odpis cestného mýta z dane z motorových vozidiel by teda de facto bol viedol 
k oslobodeniu od tohto poplatku, a to výlučne pre automobily registrované v Nemecku. Keďže sa tento 
problém neriešil, začala Komisia konanie o porušení povinnosti a napokon podala na Nemecko 
sťažnosť na Európskom súdnom dvore. Komisia však teraz toto konanie pozastaví, lebo 1. decembra 
2016 dosiahla s Nemeckom dohodu. Komisárka Violeta Bulc aj nemecký minister dopravy Alexander 
Dobrindt sú presvedčení o tom, že nový systém je „nediskriminačný“ a je „v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ“. 

Aj v tomto zmenenom návrhu je však možnosť uplatniť si odpis cestného poplatku z ročnej dane 
za motorové vozidlo zaručená len pre vozidlá registrované v Nemecku. Čiže aj naďalej platí, čo opäť 
verejne potvrdil nemecký minister dopravy, že nemeckú cestnú daň budú v skutočnosti platiť len 
zahraniční používatelia ciest. 

Môže Komisia objasniť, v akom rozsahu táto politická dohoda odstraňuje diskrimináciu na základe 
národnosti? 

Komisia považuje tento upravený systém spoplatnenia ciest za „dôležitý prvý krok k vytvoreniu 
celoeurópskeho systému poplatkov za používanie ciest“. 

Prečo je Komisia presvedčená o vhodnosti práve tohto systému, keď jeho cieľom je vyberať poplatky 
predovšetkým od zahraničných vodičov? 
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