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Fråga för muntligt besvarande O-000152/2016 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 
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Angående: Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter 

Ett centralt krav för icke-diskriminerande vägavgifter är att alla användare betalar samma avgifter för 
att använda vägarna. Ett av kommissionens huvudsakliga problem med Tysklands ursprungliga 
lagstiftning om vägavgifter var att den diskriminerade utländska förare eftersom personer med hemvist 
i Tyskland skulle få skattelättnader som exakt motsvarade avgiftsbeloppet. Vägavgifterna skulle alltså 
dras av från fordonsskatten, vilket de facto skulle innebära ett undantag från avgiften, men 
uteslutande för bilar registrerade i Tyskland. Eftersom denna oro inte beaktades inledde 
kommissionen ett överträdelseförfarande och hänvisade slutligen Tyskland till Europeiska unionens 
domstol. Kommissionen kommer nu emellertid att lägga överträdelseförfarandet på is eftersom man 
nådde en överenskommelse med Tyskland den 1 december 2016. Både kommissionsledamot Violeta 
Bulc och Tysklands transportminister Alexander Dobrindt är övertygade om att det nya systemet är 
icke-diskriminerande och helt och hållet i linje med EU-lagstiftningen.  

Det ändrade förslaget skulle ändå innebära att endast bilar registrerade i Tyskland kan dra av 
vägavgiften från den årliga fordonsskatten. Det är de facto endast utländska användare som faktiskt 
kommer att betala den tyska vägavgiften, något som på nytt bekräftades offentligt av Tysklands 
transportminister. 

Kan kommissionen förtydliga på vilket sätt denna politiska överenskommelse avlägsnar diskriminering 
på grund av nationalitet? 

Kommissionen anser att detta reviderade avgiftssystem är ett viktigt första steg mot planen att inrätta 
ett EU-övergripande vägavgiftssystem.  

Varför är kommissionen övertygad om att detta system är lämpligt då dess syfte är att huvudsakligen 
ta betalt av utländska användare? 
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