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Zadeva: Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin 

Ključna zahteva, ki jo morajo izpolnjevati cestne dajatve, da ne bi bile diskriminatorne, je ta, da vsi 
uporabniki za uporabo cest plačajo enako dajatev. Eden od temeljnih pomislekov Komisije glede 
začetnega predloga nemške zakonodaje o cestnini je bil, da je diskriminatoren do tujih voznikov, saj je 
nemškim rezidentom omogočal zmanjšanje davčnih prispevkov v znesku, ki je ustrezal natančno višini 
cestnine. Odbitek cestnine od davka na motorna vozila bi tako dejansko pomenil oprostitev od plačila 
te dajatve, ki pa bi veljala izključno za vozila, registrirana v Nemčiji. Ker na ta pomislek ni bilo odziva, 
je Komisija sprožila postopek za ugotavljanje kršitve in nato zoper Nemčijo začela postopek pred 
Sodiščem Evropske unije. Postopek za ugotavljanje kršitve bo zdaj ustavila, ker je 1. decembra 2016 
dosegla dogovor z Nemčijo. Komisarka Violeta Bulc in nemški minister za promet Alexander Dobrindt 
sta prepričana, da je novi sistem „nediskriminatoren“ in „povsem v skladu s pravom EU“.  

Spremenjeni predlog vseeno zagotavlja, da bo mogoče le pri vozilih, registriranih v Nemčiji, uveljavljati 
odbitek dajatve za ceste od letnega davka na motorna vozila. Tako bodo nemško cestnino še vedno 
dejansko plačevali le tuji uporabniki, kar je znova javno potrdil tudi nemški prometni minister. 

Ali lahko Komisija pojasni, v kakšni meri ta politični dogovor odpravlja vsakršno diskriminacijo na 
podlagi državljanstva? 

Komisija meni, da je ta spremenjeni sistem cestninjenja „pomemben prvi korak v smeri uresničitve 
njenih načrtov o vzpostavitvi sistema cestninjenja, ki bi zajemal vso EU“.  

Kaj natančno je v zvezi s tem sistemom prepričalo Komisijo, saj je njegov prvenstveni cilj zaračunavati 
cestnino tujim uporabnikom? 
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