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toezegging tijdens AO Transportraad over stappen
Oostenrijk tegen Duitse tol

Geachte voorzitter,
Tijdens het AO Transportraad op 28 mei 2014 is het Duitse voornemen een vignet
voor personenvoertuigen in te voeren aan de orde geweest. Eerder heb ik
toegezegd dat uw Kamer wordt geïnformeerd over belangwekkende
ontwikkelingen bij het Duitse vignet. Tijdens het AO is verder toegezegd dat u
wordt geïnformeerd over eventuele juridische stappen van Oostenrijk tegen dit
plan en de betrokkenheid van Nederland daarbij.
Hierbij deel ik u het volgende mede.
De Oostenrijkse Verkeersminister heeft eerder in de pers erop gezinspeeld om
desnoods juridische stappen tegen het vignet voor personenvervoer van Duitsland
te gaan nemen. De daadwerkelijke juridische mogelijkheden van lidstaten tegen
het Duitse vignet zijn afhankelijk van de concrete maatregel, die Duitsland nog zal
presenteren. Primair ziet de Europese Commissie toe op de conformiteit van
nationale regelingen met het EU recht. Oostenrijk wacht nu de uitwerking van het
Duitse regeerakkoord af en heeft momenteel geen concrete juridische stappen op
het oog.
De verwachting van Oostenrijk is daarbij dat het Duitse voorstel conform EU recht
zal zijn. Indien dit anders blijkt uit te pakken, zal Oostenrijk de daarvoor
openstaande wegen bewandelen, maar hier wordt niet op vooruitgelopen.
Ook ik wacht dit voorstel nu eerst af. Ik heb met de Duitse Minister afgesproken
dat wij geïnformeerd worden over het concept en over dit onderwerp in contact
blijven. In afwachting daarvan, zijn er op dit moment geen verdere
ontwikkelingen. Het wetsvoorstel wordt voor het Duitse zomerreces verwacht.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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