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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1704/2012, ingediend door Englund Lennart (Zweedse 
nationaliteit), over een oproep tot gelijke behandeling bij congestieheffingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen het feit dat in Zweden uitsluitend Zweden een congestieheffing 
moeten betalen, en onderdanen van andere landen en eigenaren van buitenlandse 
bedrijfsauto's niet. Hij is van mening dat de stad Göteborg het buitenlandse transport 
bevoordeelt, hetgeen naar zijn mening in strijd is met de basisbeginselen van de EU inzake 
mededinging. Hij wil dat iedereen in de EU gelijk behandeld wordt en op gelijke voet de 
congestieheffing moet betalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

De Europese Unie hecht het grootste belang aan vermindering van de congestie en beperking 
van milieuverontreiniging in stedelijke gebieden. Dit is ook de doelstelling in het witboek van 
de Commissie "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem"1. Invoering van een congestieheffing kan, in 
combinatie met andere maatregelen, bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelstelling.

Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat discriminatie op 
grond van nationaliteit op het grondgebied van een lidstaat verbiedt, wordt niet geschonden 
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door de voorkeursbehandeling van niet-ingezetenen.

Met het oog op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel zijn de ter zake bevoegde 
nationale, regionale of lokale autoriteiten verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering 
van specifieke maatregelen in steden.

Conclusie

Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de vaststelling, uitvoering en handhaving van 
anticongestiemaatregelen in steden en voor het beoordelen van de eventuele discriminerende 
aard of gevolgen van dergelijke maatregelen.

Om die reden wordt indiener aangeraden om zijn opmerkingen te richten tot de bevoegde 
gemeentelijke overheidsdienst in Göteborg.


