
NP\1131840EL.docx  PE609.367v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
 

29.8.2017 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά 

με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα 

φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο υπέβαλε την συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη 

σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

23/SB-BR/2017 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 
 

της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 

2017, σύμφωνα με το άρθρο 23 στοιχείο ζ παράγραφος 1 του ομοσπονδιακού συνταγματικού 

νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
 

COM(2017)0275 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που 

χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

 

Α. Αιτιολογημένη γνώμη 

 

Η υπό εξέταση πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Β. Αιτιολόγηση 

 

Η Επιτροπή υπέβαλε την 31η Μαΐου 2017 πρόταση για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί 

επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

(κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), καθώς και πρόταση για την έκδοση 

οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών 

στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά 

ορισμένες διατάξεις για τη φορολογία των οχημάτων. 

 

Και οι δύο προτάσεις αποσκοπούν σε μια εκ βάθρων αναθεώρηση της οδηγίας  1999/62/ΕΚ 

(«οδηγία περί επιβολής τελών»), στόχος της οποίας είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορικών επιχειρήσεων μέσω της σταδιακής εναρμόνισης της 

φορολογίας επί των αυτοκινήτων οχημάτων και της καθιέρωσης δικαίων μηχανισμών για την 

επιβολή τελών υποδομής. 

 

Η παρούσα πρόταση, συνεπώς, στοχεύει σε μια εκ βάθρων αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας. 

Στόχος της νέας πρότασης είναι να σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή των αρχών «ο 

ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει», ούτως ώστε να προωθηθούν οδικές 

μεταφορές, οι οποίες να είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά 

δίκαιες. 

 

Μια από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις της οδηγίας είναι η επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής της σε λεωφορεία, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και επιβατηγά οχήματα 

ιδιωτικής χρήσης. Επιπλέον, προβλέπει την κατάργηση της διαφοροποίησης των τελών 

διοδίων που βασίζεται στις κατηγορίες εκπομπών Euro, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την 

Επιτροπή, αναμένεται ότι από τα τέλη του 2020 αυτό το είδος διαφοροποίησης τελών θα 

καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω της ανανέωσης των στόλων οχημάτων στο υπεραστικό 

οδικό δίκτυο. Αντ’ αυτού, έχει προταθεί διαφοροποίηση τελών βάσει των εκπομπών 
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διοξειδίου του άνθρακα. Τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης (αυτοκόλλητα σήματα) στα οδικά 

δίκτυα που χρησιμοποιούνται για διεθνή κυκλοφορία οχημάτων πρόκειται να καταργηθούν 

σταδιακά, πρώτα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία και στη συνέχεια για τα επιβατηγά 

οχήματα και τα ημιφορτηγά, και να αντικατασταθούν από τέλη βάσει απόστασης. Επιπλέον, 

πέραν της επιβολής τελών υποδομής, πρόκειται να καταστεί δυνατή και η επιβολή τελών 

συμφόρησης. 

 

Η ΕΕ διαθέτει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη για τη ρύθμιση του τομέα των 

μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ. Η επέκταση του 

πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμένα οχήματα, που δεν 

προορίζονται ή δεν χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και των οποίων 

το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, περιορίζει 

σημαντικά την κανονιστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, η ΕΕ μπορεί να παρεμβαίνει μόνον εφόσον είναι σε θέση να ενεργήσει 

αποτελεσματικότερα από τα ίδια τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι η οδηγία περί επιβολής τελών 

αποσκοπεί κυρίως στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων 

στην ΕΕ, δεν θα ήταν σκόπιμο, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, να περιληφθούν 

στις ρυθμίσεις της παρούσας οδηγίας και τα επιβατηγά οχήματα. Κατά τη ρύθμιση της 

χρήσης του οδικού δικτύου από ιδιώτες, είτε πρόκειται για εργαζομένους είτε για 

καταναλωτές, πρέπει να λαμβάνονται προ πάντων υπόψη εθνικές και περιφερειακές πτυχές, 

τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικότερα, λόγω της μεγαλύτερης 

εξοικείωσής τους με το σχετικό θέμα. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, η 

προσέγγιση που υιοθετήθηκε δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο φρονεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαιτέρως 

δυσανάλογη η υποχρέωση που επιβάλλει η οδηγία στα κράτη μέλη να αντικαταστήσουν, μετά 

το πέρας της μεταβατικής περιόδου, τα υφιστάμενα χρονοεξαρτώμενα συστήματα είσπραξης 

τελών διοδίων με συστήματα που θα βασίζονται στη διανυθείσα απόσταση. 


