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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ 

περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα 

που χρησιµοποιούν ορισµένα έργα υποδοµής 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, παράγραφος 1, 

την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 

19991, και ιδίως το άρθρο 7, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4, 

                                                 

1 ΕΕ L 187, 20.7.1999, σ. 42. Oδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την Πράξη προσχώρησης 
του 2003. 

2 ΕΕ C 241, 28.9.2004, σ. 58. 
3 ΕΕ C 109, 30.4.2004, σ. 14. 
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (ΕΕ C 141Ε, 30.4.2004, 

σ. 372) και κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων µεταφορών στα 

κράτη µέλη, η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας απαιτούν την καθιέρωση δίκαιων µηχανισµών για τον καταλογισµό του 

κόστους χρήσης των υποδοµών στους µεταφορείς. Με την έκδοση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, 

έχει ήδη επιτευχθεί κάποιος βαθµός εναρµόνισης. 

(2) Ένα δικαιότερο σύστηµα επιβολής τελών για τη χρήση των οδικών υποδοµών είναι 

αποφασιστικής σηµασίας προκειµένου να ενθαρρυνθεί η βιωσιµότητα των µεταφορών στην 

Κοινότητα. Ο στόχος να βελτιστοποιηθεί η χρήση του υφιστάµενου οδικού δικτύου και να 

µειωθεί αισθητά ο αρνητικός της αντίκτυπος θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 

επιβαρυνθούν περισσότερο οι µεταφορείς, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η υγιής οικονοµική 

ανάπτυξη και η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(3) Στη Λευκή Βίβλο για την «Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών έως το έτος 2010: η ώρα των 

επιλογών», η Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να προτείνει οδηγία για την επιβολή 

τελών για τη χρήση των οδικών υποδοµών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την έγκριση 

της έκθεσης για τα συµπεράσµατα της Λευκής Βίβλου στις 12 Φεβρουαρίου 2003, 

επιβεβαίωσε την ανάγκη επιβολής τελών για τη χρήση των υποδοµών. Κατόπιν του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ στις 15 Ιουνίου 2001, το οποίο επέσυρε την 

ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα της βιωσιµότητας των µεταφορών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

της Κοπεγχάγης στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 2002 και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των 

Βρυξελλών στις 20 και 21 Μαρτίου 2003, χαιρέτισαν επίσης και αυτά την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νέα οδηγία για την «Ευρωβινιέτα». 
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(4) Η οδηγία 1999/62/ΕΚ λαµβάνει υπόψη, για τους σκοπούς καθορισµού διοδίων, το κόστος 

κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης των υποδοµών. Χρειάζεται να 

προβλεφθεί ειδική διάταξη για να διασφαλισθεί η σαφήνεια όσον αφορά το κόστος 

κατασκευής το οποίο µπορεί να λαµβάνεται υπόψη. 

(5) Οι δραστηριότητες των διεθνών οδικών µεταφορών συγκεντρώνονται στο διευρωπαϊκό 

οδικό δίκτυο µεταφορών. Εξάλλου, η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι ζωτικής 

σηµασίας για τις εµπορικές µεταφορές. Εποµένως, το κοινοτικό πλαίσιο θα πρέπει να 

εφαρµόζεται στις εµπορικές µεταφορές στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, κατά τα οριζόµενα 

στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών1. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρµόζουν διόδια ή/και τέλη χρήσης σε άλλους 

δρόµους εκτός εκείνων του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, τηρουµένων των κανόνων της 

Συνθήκης. 

(6) Για λόγους αποτελεσµατικότητας ως προς το κόστος κατά την εφαρµογή των συστηµάτων 

διοδίων, το σύνολο της υποδοµής την οποία αφορούν τα συγκεκριµένα διόδια, µπορεί να 

µην υπόκειται κατ΄ανάγκην, σε περιορισµούς πρόσβασης µε τους οποίους ελέγχονται τα 

επιβαλλόµενα διόδια. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν να εφαρµόζουν την παρούσα 

οδηγία µε τη χρήση διοδίων σε ένα µόνο συγκεκριµένο σηµείο της υποδοµής την οποία 

αφορούν τα διόδια. 

(7) Τα διόδια θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους της υποδοµής. Σε 

περιπτώσεις που η υποδοµή αυτή έχει συγχρηµατοδοτηθεί από τον γενικό προϋπολογισµό 

της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η συνεισφορά εκ κοινοτικών κονδυλίων δεν θα πρέπει να 

ανακτάται µέσω διοδίων, εκτός εάν στις συγκεκριµένες διατάξεις των σχετικών κοινοτικών 

νοµικών πράξεων, υπάρχουν ειδικές διατάξεις που λαµβάνουν υπόψη τις µελλοντικές 

εισπράξεις διοδίων κατά τον καθορισµό του ύψους της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης. 

                                                 

1 ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 
αριθ. 884/2004/ΕΚ (ΕΕ L 167, 30.4.2004, σ. 1). 
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(8) Το γεγονός ότι ο χρήστης είναι σε θέση να λαµβάνει τις αποφάσεις που επηρεάζουν το ύψος 

των διοδίων, επιλέγοντας τα λιγότερο ρυπογόνα οχήµατα και χρονικές περιόδους ή 

διαδροµές όπου παρατηρείται λιγότερη συµφόρηση, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο ενός 

συστήµατος επιβολής τελών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να 

διαφοροποιούν τα διόδια, ανάλογα µε την κατηγορία εκποµπών κάθε οχήµατος (ταξινόµηση 

«EURO») και µε τον βαθµό της ζηµίας που προκαλεί στους δρόµους, µε τον τόπο, µε την 

ώρα της ηµέρας και µε το µέγεθος της συµφόρησης του δικτύου. Η διαφοροποίηση του 

ύψους των διοδίων θα πρέπει να είναι ανάλογη του επιδιωκόµενου στόχου. 

(9) Οι πτυχές της εµπορικής τιµολόγησης για τη χρήση οδικής υποδοµής που δεν καλύπτονται 

από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της Συνθήκης. 

(10) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών µελών, τα οποία εισάγουν σύστηµα 

διοδίων ή/και τελών χρήσης για την υποδοµή, να παρέχουν, µε την επιφύλαξη των άρθρων 

87 και 88 της Συνθήκης, κατάλληλη αντιστάθµιση για τις επιβαρύνσεις αυτές. Η 

αντιστάθµιση αυτή δεν θα πρέπει να οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού εντός της 

εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού 

δικαίου, ιδίως όσον αφορά το κατώτατο ύψος φόρων επί των οχηµάτων, όπως προβλέπεται 

στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 1999/62/ΕΚ και στις διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του 

Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 

πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας1. 

(11) Όταν τα κράτη µέλη επιβάλλουν διόδια ή τέλη χρήσης για τη χρήση οδών στο διευρωπαϊκό 

οδικό δίκτυο, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προτεραιότητα στις οδούς για τις οποίες 

επιβάλλονται διόδια ή τέλη στα χρονοδιαγράµµατα συντήρησης των κρατών µελών. 

                                                 

1 ΕΕ L 283, 31.10.2003, σ. 51. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 
2004/75/ΕΚ (ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 100). 



 

 
9856/1/05 REV 1  ZAC/yd 5 
 DG C III  EL 

(12) Στις ορεινές περιοχές, όπως οι Άλπεις ή τα Πυρηναία, θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή. Συχνά, η πραγµατοποίηση νέων, µείζονος σηµασίας, έργων υποδοµής, δεν έχει 

αρχίσει, διότι δεν ήταν διαθέσιµοι οι σηµαντικοί χρηµατοδοτικοί πόροι που ήταν αναγκαίοι. 

Σε τέτοιες περιοχές, µπορεί να απαιτείται, συνεπώς, να επιβαρυνθούν οι χρήστες µε ένα 

επιπλέον ποσό για τη χρηµατοδότηση ουσιωδών έργων πολύ υψηλής αξίας για την Ευρώπη, 

συµπεριλαµβανοµένων των έργων που συνδέονται µε άλλο τρόπο µεταφοράς µέσα στον 

ίδιο διάδροµο. Το ποσό αυτό θα πρέπει να συνδέεται µε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 

έργου. Θα πρέπει επίσης να συνδέεται µε τη βασική αξία των διοδίων, έτσι ώστε να µην 

δηµιουργούνται τεχνητά υψηλά τέλη σε ένα και τον αυτό διάδροµο, πράγµα το οποίο θα 

µπορούσε να οδηγήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς άλλους διαδρόµους, 

δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό προβλήµατα τοπικής συµφόρησης και αναποτελεσµατική 

χρήση των δικτύων. 

(13) Τα τέλη δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και η είσπραξή τους δεν θα πρέπει να 

συνεπάγεται υπερβολικές διατυπώσεις ή να µη δηµιουργεί εµπόδια στα εσωτερικά σύνορα. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει, εποµένως, να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου 

να διευκολύνεται η πληρωµή από ευκαιριακούς χρήστες, ιδίως όπου τα διόδια ή/και τα τέλη 

χρήσης εισπράττονται αποκλειστικά µέσω συστήµατος που απαιτεί χρήση ηλεκτρονικού 

µηχανισµού πληρωµής (διάταξη επί του οχήµατος). 
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(14) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεπής και εναρµονισµένη εφαρµογή του συστήµατος 

επιβολής τελών για τις υποδοµές, θα πρέπει, στις νέες ρυθµίσεις περί διοδίων, το κόστος να 

υπολογίζεται σύµφωνα µε ένα σύνολο βασικών αρχών ή να καθορίζεται σε επίπεδο το οποίο 

δεν θα υπερβαίνει το επίπεδο που θα προέκυπτε από την εφαρµογή αυτών των αρχών. Οι 

απαιτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται σε υφιστάµενες ρυθµίσεις, εκτός εάν 

τροποποιηθούν ουσιωδώς στο µέλλον. Τέτοιες ουσιώδεις τροποποιήσεις µπορούν να 

περιλαµβάνουν οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή των αρχικών όρων και προϋποθέσεων 

του συστήµατος διοδίων, µέσω τροποποίησης της σύµβασης µε τον φορέα λειτουργίας του 

συστήµατος διοδίων, αλλά αποκλείουν τις µεταβολές που προβλέπονται στο αρχικό 

σύστηµα. Στην περίπτωση συµβάσεων παραχώρησης, µια ουσιώδης τροποποίηση θα µπορεί 

να εφαρµόζεται κατόπιν µιας διαδικασίας δηµόσιων συµβάσεων. Προκειµένου να 

επιτευχθάνεται διαφάνεια χωρίς την πρόκληση εµποδίων στη λειτουργία της οικονοµίας της 

αγοράς και τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει επίσης να γνωστοποιούν στην Επιτροπή, έτσι ώστε αυτή να είναι σε θέση να 

γνωµοδοτεί, τις τιµές µονάδος και άλλες παραµέτρους που προτίθενται να εφαρµόσουν για 

τον υπολογισµό των διάφορων στοιχείων κόστους των τελών ή, στην περίπτωση 

συµβάσεων παραχώρησης, τη σχετική σύµβαση και το βασικό σύνολο πληροφοριών. Οι 

γνώµες που δίνει η Επιτροπή πριν από την εισαγωγή στα κράτη µέλη νέων ρυθµίσεων περί 

διοδίων, διατυπώνονται µε επιφύλαξη της υποχρέωσης της Επιτροπής, βάσει της Συνθήκης, 

να διασφαλίζει την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. 

(15) Xρειάζεται περαιτέρω τεχνική πρόοδος για να αναπτυχθεί το σύστηµα επιβολής τελών για 

τη χρήση των οδικών υποδοµών. Θα πρέπει να καθιερωθεί µία διαδικασία που θα επιτρέπει 

στην Επιτροπή να προσαρµόζει τις απαιτήσεις της οδηγίας 1992/62/ΕΚ στην τεχνική 

πρόοδο ύστερα από διαβούλευση, για τον σκοπό αυτό, µε τα κράτη µέλη. 



 

 
9856/1/05 REV 1  ZAC/yd 7 
 DG C III  EL 

(16) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 

1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή.1 

(17) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η εναρµόνιση των όρων που ισχύουν 

για τα διόδια και τα τέλη χρήσης για τη χρήση των οδικών υποδοµών, δεν µπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη δρώντας µεµονωµένα, και, µπορούν, συνεπώς, να 

επιτευχθούν, λόγω της κοινοτικής τους διάστασης και µε σκοπό τη διαφύλαξη της 

εσωτερικής αγοράς µεταφορών, καλύτερα, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να 

λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 

της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης αναφέρεται στο 

ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτoύ του 

στόχου. 

(18) Η οδηγία 1999/62/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

                                                 

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ : 

Άρθρο 1 

Η οδηγία 1999/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής : 

1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής : 

α) Το στοιχείο (α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

«(α) «διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο»: το οδικό δίκτυο που καθορίζεται στο Τµήµα 2 

του Παραρτήµατος Ι της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των 

κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

µεταφορών*, όπως απεικονίζεται σε χάρτες. Οι χάρτες αναφέρονται στα 

αντίστοιχα τµήµατα που µνηµονεύονται στο διατακτικό ή/και στο 

Παράρτηµα ΙΙ της εν λόγω απόφασης, 

_______________________ 

* ΕΕ L 289, 9.9.1996, σ. 1. Aπόφαση η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την 
απόφαση αριθ. 884/2004/ΕΚ (ΕΕ L 167, 30.4.2004, σ. 1». 

(β) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία : 

«(αα) «κόστος κατασκευής»: το κόστος που συνδέεται µε την κατασκευή, 

συµπεριλαµβανοµένου, ενδεχοµένως, του χρηµατοδοτικού κόστους : 

– νέων υποδοµών ή νέων βελτιώσεων υποδοµής (συµπεριλαµβανοµένων 

των σηµαντικών δοµικών επισκευών), ή  
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– υποδοµών ή βελτιώσεων υποδοµής (συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών 

δοµών επισκευών) που περατώθηκαν το αργότερο 30 έτη πριν από 

την .....*, για τις οποίες λειτουργούν ήδη κατά την .....* ρυθµίσεις περί 

διοδίων ή που περατώθηκαν 30 το πολύ έτη πριν από την καθιέρωση 

τυχόν νέων ρυθµίσεων περί διοδίων που εισήχθησαν µετά την .....*· το 

κόστος υποδοµών ή βελτιώσεων υποδοµής που περατώθηκαν πριν από 

τις ηµεροµηνίες αυτές µπορεί επίσης να θεωρείται ως κόστος 

κατασκευής, όταν : 

i) ένα κράτος µέλος έχει θεσπίσει σύστηµα διοδίων το οποίο 

προβλέπει την ανάκτηση του κόστους αυτού µέσω σύµβασης µε 

φορέα λειτουργίας συστήµατος διοδίων ή µέσω άλλων νοµικών 

πράξεων ισοδύναµου αποτελέσµατος, που αρχίζουν να ισχύουν 

πριν από την .....*, ή 

ii) ένα κράτος µέλος µπορεί να αποδείξει ότι η κατασκευή της 

συγκεκριµένης υποδοµής εξαρτήθηκε από το εάν η υποδοµή αυτή 

θα είχε εκ σχεδιασµού διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών. 

 Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό του κόστους κατασκευής που λαµβάνεται 

υπόψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό της υφιστάµενης εκ σχεδιασµού 

διάρκειας ζωής των κατασκευαστικών στοιχείων της υποδοµής η οποία 

υπολείπεται την .....* ή κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων ρυθµίσεων 

περί διοδίων, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι µεταγενέστερη. 

                                                 

* 24 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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 Το κόστος υποδοµών ή βελτιώσεων υποδοµής µπορεί να συµπεριλαµβάνει 

τυχόν ειδικές δαπάνες υποδοµής που αποσκοπούν στη µείωση των οχλήσεων 

οι οποίες σχετίζονται µε τον θόρυβο ή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και 

ποσά που όντως κατέβαλε ο φορέας λειτουργίας και αντιστοιχούν σε 

αντικειµενικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, η 

προστασία έναντι της µολύνσεως του εδάφους, 

(αβ) «χρηµατοδοτικό κόστος»: ο τόκος για δάνεια ή/και η απόδοση της τυχόν 

µετοχικής χρηµατοδότησης από τους µετόχους, 

(αγ) «σηµαντικές δοµικές επισκευές»: οι δοµικές επισκευές, πλην των επισκευών 

που δεν παρουσιάζουν πλέον τρέχον όφελος για τους χρήστες της οδού, π.χ. 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργασίες επισκευής αντικαταστάθηκαν από 

περαιτέρω επανακατασκευή του οδοστρώµατος ή άλλες κατασκευαστικές 

εργασίες,» 

(γ) Το στοιχείο (β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

«(β) «διόδια»: το καθορισµένο ποσό που πρέπει να καταβάλλεται για την 

πραγµατοποιούµενη από όχηµα συγκεκριµένη διαδροµή επί της υποδοµής που 

αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1· το ύψος του εν λόγω ποσού 

καθορίζεται µε βάση τη διανυόµενη απόσταση και τον τύπο του οχήµατος,» 

δ) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«(βα) «σταθµισµένο µέσο ύψος διοδίων»: τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν, µέσω 

των διοδίων, κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου, διαιρούµενα δια του 

αριθµού των οχηµατοχιλιοµέτρων που διανύθηκαν επί του συγκεκριµένου 

δικτύου στο οποίο εφαρµόζονται διόδια κατά την περίοδο αυτή· τόσο τα έσοδα 

όσο και τα οχηµατοχιλιόµετρα υπολογίζονται για τα οχήµατα για τα οποία 

ισχύουν τα διόδια,» 
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ε) Τα στοιχεία (γ), (δ), (ε) και (στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο : 

«(γ) «τέλος χρήσης»: το καθορισµένο ποσό η πληρωµή του οποίου δηµιουργεί το 

δικαίωµα χρήσης, από ένα όχηµα και επί δεδοµένο χρονικό διάστηµα, της 

υποδοµής που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, 

(δ) «όχηµα»: όχηµα µε κινητήρα ή συνδυασµός αρθρωτών οχηµάτων που 

προορίζονται ή χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για οδικές µεταφορές 

εµπορευµάτων και έχουν µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος άνω των 

3,5 τόνων, 

(ε) όχηµα της κατηγορίας «EURO 0», «EURO Ι», «EURO ΙΙ», «EURO ΙΙΙ», 

«EURO IV», «EURO V», «EEV», όχηµα που τηρεί τα όρια εκποµπών τα 

οποία περιλαµβάνει το Παράρτηµα 0, 

(στ) «τύπος οχήµατος»: η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το όχηµα, ανάλογα µε 

τον αριθµό αξόνων, τις διαστάσεις ή το βάρος του ή σύµφωνα µε άλλη 

ταξινόµηση των παραγόντων που διέπουν το όχηµα, οι οποίοι 

αντικατοπτρίζουν τη ζηµία των οδών, π.χ. το σύστηµα ταξινόµησης των 

ζηµιών των οδών που εκτίθεται στο Παράρτηµα IV, υπό την προϋπόθεση ότι 

το χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης βασίζεται σε χαρακτηριστικά του 

οχήµατος τα οποία είτε αναφέρονται στα έγγραφα του οχήµατος που 

χρησιµοποιούνται σε όλα τα κράτη µέλη είτε είναι εµφανή,». 

(στ) Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία : 

«(ζ) «σύµβαση παραχώρησης», «σύµβαση παραχώρησης δηµόσιων έργων» ή 

«σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών*, 



 

 
9856/1/05 REV 1  ZAC/yd 12 
 DG C III  EL 

(η) «διόδια εκ παραχωρήσεως»: διόδια, επιβαλλόµενα από τον ανάδοχο σύµβασης 
παραχώρησης σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης. 

___________________ 

* EE L 134, 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 326, 29.10.2004, 
σ. 17) ». 

2) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής : 

α) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο : 

«1. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν διόδια ή/και τέλη χρήσης 

στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ή σε τµήµα του εν λόγω δικτύου, µόνον υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 12. Αυτό δεν θίγει το 

δικαίωµα των κρατών µελών να εφαρµόζουν διόδια ή/και τέλη χρήσης σε 

οδούς που δεν περιλαµβάνονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ή σε άλλους 

τύπους οχηµάτων µε κινητήρα που δεν καλύπτονται από τον ορισµό του 

«οχήµατος» στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, τηρουµένων των κανόνων της 

Συνθήκης. 

2. Ένα κράτος µέλος µπορεί να επιλέγει να διατηρεί ή να εισάγει διόδια ή/και 

τέλη χρήσης εφαρµοζόµενα µόνον σε οχήµατα µε µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό 

βάρος τουλάχιστον 12 τόνων. Όταν ένα κράτος µέλος επιλέγει να εφαρµόζει 

διόδια ή/και τέλη χρήσης σε οχήµατα κάτω του αυτού ορίου του βάρους, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

3. ∆εν είναι δυνατόν να επιβάλλονται ταυτοχρόνως διόδια και τέλη χρήσης σε 

µια συγκεκριµένη κατηγορία οχηµάτων για τη χρήση ενός και του αυτού 

τµήµατος οδού. Εν τούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν διόδια σε 

δίκτυα όπου εισπράττονται τέλη χρήσης, για τη χρήση γεφυρών, σηράγγων και 

ορεινών διαβάσεων. 



 

 
9856/1/05 REV 1  ZAC/yd 13 
 DG C III  EL 

4. Τα διόδια και τα τέλη χρήσης δεν µπορούν να εισάγουν, άµεσα ή έµµεσα, 

διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας του µεταφορέα, της χώρας ή του τόπου όπου 

είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας ή όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας 

του οχήµατος, ή της προέλευσης ή του προορισµού της µεταφοράς.» 

β) Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι : 

«4α. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να προβλέπουν µειωµένο ύψος διοδίων ή 

τελών χρήσης ή απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής διοδίων ή τελών 

χρήσης για τα οχήµατα που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης και 

χρήσης συσκευής ελέγχου δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 

Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον 

τοµέα των οδικών µεταφορών*, και στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το 

άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β), της παρούσας οδηγίας, και υπό 

τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. 

4β. ∆εδοµένου ότι οι δοµές τελών που συνεπάγονται εκπτώσεις ή µειώσεις διοδίων 

για τους συχνούς χρήστες µπορούν να οδηγήσουν σε πραγµατική 

εξοικονόµηση διοικητικών δαπανών για τον φορέα λειτουργίας, τα κράτη µέλη 

µπορούν να προβλέπουν τέτοιες εκπτώσεις ή µειώσεις, εφόσον: 

– τηρούν τους όρους της παραγράφου 10, στοιχείο α), 

– είναι σύµφωνες προς τη Συνθήκη, ιδίως προς τα άρθρα 12, 49, 86 και 87 

αυτής, 

– δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά, 
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– η προκύπτουσα δοµή τελών είναι γραµµική, αναλογική, προσφέρεται σε 

όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει µετακύλιση του 

πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη µορφή υψηλότερων 

διοδίων. 

 Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι εκπτώσεις ή µειώσεις δεν υπερβαίνουν το 13% 

των διοδίων που καταβάλλουν ισοδύναµα οχήµατα τα οποία δεν είναι 

επιλέξιµα για έκπτωση ή µείωση. 

4γ. Όλα τα συστήµατα εκπτώσεων ή µειώσεων γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, η 

οποία επαληθεύει ότι είναι σύµφωνα προς τους όρους των παραγράφων 4α και 

4β και τα εγκρίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ, 

παράγραφος 2. 

_______________________ 

* ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 8. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 432/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 71, 10.3.2004, 
σ. 3).» 

γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

«6. Οι ρυθµίσεις για την είσπραξη διοδίων ή/και τελών χρήσης δεν θέτουν, από 

οικονοµική ή άλλη άποψη, τους µη τακτικούς χρήστες του οδικού δικτύου σε 

αδικαιολόγητα µειονεκτική θέση. Συγκεκριµένα, όταν κράτος µέλος εισπράττει 

διόδια ή/και τέλη χρήσης αποκλειστικά µέσω συστήµατος που απαιτεί τη 

χρήση συσκευής εγκατεστηµένης επί του οχήµατος, πρέπει να έχει διαθέσιµες 

τις κατάλληλες συσκευές οι οποίες εγκαθίστανται στο όχηµα βάσει εύλογων 

διοικητικών και οικονοµικών ρυθµίσεων.» 

δ) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 απαλείφονται.  
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ε) Οι παράγραφοι 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο : 

«9. Τα διόδια βασίζονται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδοµών 

µόνον. Ειδικότερα, το σταθµισµένο µέσο ύψος των διοδίων συναρτάται µε το 

κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του 

σχετικού δικτύου υποδοµής. Το σταθµισµένο µέσο ύψος των διοδίων µπορεί 

να περιλαµβάνει επίσης απόδοση επί του κεφαλαίου ή περιθώριο κέρδους 

βάσει των συνθηκών της αγοράς. 

10. (α) Με την επιφύλαξη του σταθµισµένου µέσου ύψους των διοδίων που 

µνηµονεύεται στην παράγραφο 9, τα κράτη µέλη µπορούν να 

διαφοροποιούν το ύψος των διοδίων για λόγους, όπως η καταπολέµηση 

των περιβαλλοντικών ζηµιών, η αντιµετώπιση των συµφορήσεων, η 

ελαχιστοποίηση των ζηµιών της υποδοµής, η βελτιστοποίηση της χρήσης 

της συγκεκριµένης υποδοµής ή η προαγωγή της οδικής ασφάλειας, 

εφόσον η διαφοροποίηση αυτή : 

– είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόµενο στόχο, 

– είναι διαφανής και χωρίς διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά την 

ιθαγένεια του µεταφορέα, τη χώρα ή τον τόπο εγκατάστασης του 

µεταφορέα ή έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, και 

την προέλευση ή τον προορισµό της µεταφοράς, 



 

 
9856/1/05 REV 1  ZAC/yd 16 
 DG C III  EL 

– δεν αποσκοπεί στην αποκόµιση πρόσθετων εσόδων από διόδια· 

οποιαδήποτε τυχόν µη σκόπιµη αύξηση των εσόδων (η οποία 

οδηγεί σε σταθµισµένο µέσο ύψος διοδίων όχι σύµφωνο µε την 

παράγραφο 9) θα αντισταθµίζεται µέσω µεταβολών στη διάρθρωση 

της διαφοροποίησης, οι οποίες πρέπει να τίθενται σε εφαρµογή 

εντός δύο ετών από το τέλος της οικονοµικής χρήσης κατά την 

οποία προέκυψαν τα πρόσθετα έσοδα, 

– τηρεί τα ανώτατα όρια του κατωφλίου ευελιξίας που καθορίζονται 

στο στοιχείο β). 

(β) Με την επιφύλαξη των όρων του στοιχείου (α), τα διόδια µπορούν να 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα εξής : 

– την κατηγορία εκποµπής EURO, όπως καθορίζεται στο 

Παράρτηµα 0, υπό την προϋπόθεση ότι ουδέποτε τα διόδια 

υπερβαίνουν κατά ποσοστό άνω του 100% τα διόδια που 

επιβάλλονται για ισοδύναµα οχήµατα τα οποία πληρούν τα 

αυστηρότερα πρότυπα εκποµπών, ή/και 

– τη στιγµή της ηµέρας, τον τύπο της ηµέρας ή της εποχής, υπό την 

προϋπόθεση ότι: 

i) ουδέποτε τα διόδια υπερβαίνουν κατά ποσοστό άνω του 100% τα 

διόδια που χρεώνονται κατά τη φθηνότερη περίοδο της ηµέρας, το 

φθηνότερο τύπο ηµέρας ή εποχής, ή 

ii) όταν η φθηνότερη περίοδος έχει µηδενικό ύψος διοδίων, η κύρωση 

για την ακριβότερη περίοδο της ηµέρας, τον ακριβότερο τύπο 

ηµέρας ή εποχής δεν υπερβαίνει το 50% του επιπέδου των διοδίων 

που θα εφαρµόζονταν άλλως στο εν λόγω όχηµα. 
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(γ) Με την επιφύλαξη των όρων του σηµείου (α), το ύψος των διοδίων 

µπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, για συγκεκριµένα έργα υψηλού 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, να διαφοροποιείται µε άλλο τρόπο 

προκειµένου να διασφαλίζεται η εµπορική βιωσιµότητα των εν λόγω 

έργων, όταν αυτά είναι εκτεθειµένα σε άµεσο ανταγωνισµό µε άλλους 

τρόπους µεταφοράς για οχήµατα. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης 

πρέπει να είναι γραµµική, αναλογική, δηµοσιοποιηµένη, να είναι 

προσιτή σε όλους τους χρήστες ισότιµα και δεν πρέπει να οδηγεί σε 

πρόσθετο κόστος το οποίο θα µετακυλίεται σε άλλους χρήστες υπό τη 

µορφή υψηλότερων διοδίων. Η Επιτροπή ελέγχει την τήρηση των όρων 

του παρόντος σηµείου πριν από την εφαρµογή της εν λόγω διάρθρωσης 

χρέωσης.» 

στ) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«11. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν την υποδοµή σε ορεινές […] 

περιοχές […] και αφού ενηµερωθεί η Επιτροπή, επιτρέπεται να εφαρµόζεται 

προσαύξηση στα διόδια συγκεκριµένων τµηµάτων του οδικού δικτύου : 

α) τα οποία εµφανίζουν οξεία συµφόρηση που επηρεάζει την ελεύθερη 

κυκλοφορία οχηµάτων, ή 

β) των οποίων η χρήση από τα οχήµατα προκαλεί σηµαντική 

περιβαλλοντική ζηµία, 
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υπό την προϋπόθεση ότι : 

– τα έσοδα από την προσαύξηση επενδύονται σε έργα προτεραιότητας 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος προσδιοριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ της 

απόφασης 884/2004/ΕΚ, τα οποία συµβάλλουν άµεσα στην ελάφρυνση της εν 

λόγω συµφόρησης ή των περιβαλλοντικών ζηµιών και ευρίσκονται στον ίδιο 

διάδροµο µεταφορών µε το οδικό τµήµα στο οποίο επιβάλλεται η προσαύξηση, 

– η προσαύξηση, η οποία µπορεί να επιβάλλεται σε διόδια που 

διαφοροποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 10, δεν υπερβαίνει το 15% του 

σταθµισµένου µέσου ύψους διοδίων που υπολογίζεται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 9, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το παραγόµενο 

εισόδηµα επενδύεται σε διασυνοριακά τµήµατα σχεδίων προτεραιότητας 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν υποδοµή σε ορεινές περιοχές, 

οπότε η προσαύξηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25%, 

– η εφαρµογή της προσαύξησης δεν οδηγεί σε αθέµιτη µεταχείριση της 

εµπορικής κίνησης σε σχέση µε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, 

– πριν από την εφαρµογή της προσαύξησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή 

χρηµατοοικονοµικά σχέδια για την υποδοµή στην οποία θα εφαρµοσθεί η 

προσαύξηση καθώς και ανάλυση κόστους/ωφέλειας για το νέο έργο υποδοµής, 

– η περίοδος κατά την οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση καθορίζεται και 

περιορίζεται εκ των προτέρων και αντιστοιχεί, όσον αφορά το αναµενόµενο 

εισόδηµα, µε τα χρηµατοοικονοµικά σχέδια και την ανάλυση 

κόστους/ωφέλειας που υποβάλλονται. 
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 Η εφαρµογή της παρούσας διάταξης σε νέα διασυνοριακά έργα προϋποθέτει τη 

συµφωνία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. 

 ΄Οταν η Επιτροπή λαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά σχέδια από ένα κράτος 

µέλος το οποίο σκοπεύει να εφαρµόσει προσαύξηση, διαβιβάζει τις 

πληροφορίες αυτές στα µέλη της επιτροπής του άρθρου 9γ, παράγραφος 1. Εάν 

η Επιτροπή κρίνει ότι η προγραµµατιζόµενη προσαύξηση δεν πληροί τους 

όρους που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, ή εάν κρίνει ότι η 

σχεδιαζόµενη προσαύξηση θα έχει σηµαντικό δυσµενή αντίκτυπο στην 

οικονοµική ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, µπορεί να απορρίπτει ή να 

ζητά την τροποποίηση των σχεδίων για επιβαρύνσεις που υποβάλλει το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9γ, 

παράγραφος 2. 

12. Όταν ένας οδηγός αδυνατεί να προσκοµίσει, σε περίπτωση ελέγχου, τα 

έγγραφα του οχήµατος που απαιτούνται για την εξακρίβωση των πληροφοριών 

οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 10, στοιχείο β), πρώτη περίπτωση, και 

του τύπου του οχήµατος, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν διόδια του 

ανωτάτου επιπέδου που ισχύει για τη συγκεκριµένη κατηγορία οχήµατος.» 
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3) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 7α 

1. Κατά τον καθορισµό των επιπέδων του σταθµισµένου µέσου ύψους διοδίων που 

επιβάλλονται για το συγκεκριµένο δίκτυο υποδοµής ή για σαφώς καθορισµένο 

τµήµα του δικτύου αυτού, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη το κάθε είδους κόστος 

που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 9. Το κόστος που λαµβάνεται υπόψη 

αφορά το δίκτυο ή το τµήµα του δικτύου για το οποίο επιβάλλονται διόδια και τα 

οχήµατα στα οποία επιβάλλονται τα διόδια. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν να 

µην ανακτούν το κόστος αυτό µέσω εισοδήµατος εκ διοδίων ή να ανακτούν ένα 

ποσοστό µόνον του κόστους. 

2. Τα διόδια καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 και την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου. 

3. Όσον αφορά νέες ρυθµίσεις περί διοδίων, πλην των ρυθµίσεων που αφορούν διόδια 

εκ παραχωρήσεως, θεσπιζόµενες από τα κράτη µέλη µετά την .....*, τα κράτη µέλη 

υπολογίζουν το κόστος χρησιµοποιώντας µέθοδο που στηρίζεται στις βασικές αρχές 

υπολογισµού που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

 Όσον αφορά νέα διόδια εκ παραχωρήσεως θεσπιζόµενα µετά την .....*, το ανώτατο 

επίπεδο των διοδίων είναι ισοδύναµο προς ή κατώτερο από το επίπεδο το οποίο θα 

προέκυπτε από τη χρησιµοποίηση µιας µεθοδολογίας στηριζόµενης στις βασικές 

αρχές υπολογισµού που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Ο υπολογισµός αυτού του 

ισοδυνάµου γίνεται µε βάση περίοδο αναφοράς εύλογης διάρκειας που ενδείκνυται 

από τη φύση της σύµβασης παραχώρησης. 

                                                 

* 24 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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 Οι ρυθµίσεις περί διοδίων οι οποίες ισχύουν ήδη κατά την .....* ή για τις οποίες έχουν 

ήδη ληφθεί προσφορές ή απαντήσεις σε προσκλήσεις διαπραγµάτευσης δυνάµει της 

κατόπιν διαπραγµατεύσεων διαδικασίας στο πλαίσιο διαδικασίας δηµόσιων 

συµβάσεων πριν από την .....*, δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

στην παρούσα παράγραφο, εφόσον οι ρυθµίσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και 

υπό τον όρον ότι δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. 

4. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τουλάχιστον τέσσερις µήνες πριν από 

την εφαρµογή µιας νέας ρύθµισης περί διοδίων : 

α) Για ρυθµίσεις περί διοδίων εκτός των ρυθµίσεων που αφορούν διόδια εκ 

παραχωρήσεως: 

– τις τιµές µονάδος και λοιπές παραµέτρους που χρησιµοποιούν κατά τον 

υπολογισµό των διάφορων στοιχείων κόστους· και 

– σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τα οχήµατα που καλύπτονται από το 

οικείο σύστηµα διοδίων και µε τη γεωγραφική έκταση του δικτύου, ή του 

τµήµατος του δικτύου, που χρησιµοποιούνται για κάθε υπολογισµό του 

κόστους καθώς και σχετικά µε το ποσοστό του κόστους που επιδιώκουν 

να ανακτήσουν· 

β) για ρυθµίσεις περί διοδίων που αφορούν διόδια εκ παραχωρήσεως : 

– τις συµβάσεις παραχώρησης ή τις σηµαντικές µεταβολές επί των 

συµβάσεων αυτών· 

                                                 

* 24 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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– το σύνολο των βασικών πληροφοριών στις οποίες η αναθέτουσα αρχή 

στήριξε την προκήρυξη της σύµβασης παραχώρησης, όπως αναφέρεται 

στο Παράρτηµα VIΙ Β της οδηγίας 2004/18/ΕΚ· αυτό το σύνολο των 

πληροφοριών περιλαµβάνει το κατ’ εκτίµηση κόστος όπως ορίζεται στο 

άρθρο 7, παράγραφος 9, σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης, τον 

προβλεπόµενο φόρτο κυκλοφορίας ανά τύπο οχήµατος, τα σχεδιαζόµενα 

επίπεδα διοδίων και τη γεωγραφική έκταση του δικτύου που καλύπτεται 

από τη σύµβαση παραχώρησης. 

5. Για τις περιπτώσεις που διέπονται από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3, η 

Επιτροπή, εντός τεσσάρων µηνών από την παραλαβή των πληροφοριών σύµφωνα µε 

την παράγραφο 4, γνωµοδοτεί για το κατά πόσον φαίνεται ότι τηρούνται οι 

υποχρεώσεις αυτές. 

 Οι γνώµες της Επιτροπής τίθενται στη διάθεση της επιτροπής που αναφέρεται στο 

άρθρο 9γ, παράγραφος 1. 

6. Όταν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να εφαρµόσει τις διατάξεις που περιλαµβάνονται 

στο άρθρο 7, παράγραφος 11 όσον αφορά τις ρυθµίσεις περί διοδίων που ισχύουν 

ήδη κατά την .....*, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες 

που να αποδεικνύουν ότι το σταθµισµένο µέσο ύψος των διοδίων που εφαρµόζεται 

στη συγκεκριµένη υποδοµή συνάδει προς τα άρθρα 2(αα), και 7, παράγραφοι 9 

και 10.» 

4) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«β) η καταβολή των κοινών τελών χρήσης δίνει πρόσβαση στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 

από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 1·» 

                                                 

* 24 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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5) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 8α 

Κάθε κράτος µέλος παρακολουθεί το σύστηµα διοδίων ή/και τελών χρήσης για να 

εξασφαλίζει ότι λειτουργεί κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις.» 

6) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«δ) φόρων επί των ασφαλίστρων.» 

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Τηρουµένης της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη προσδιορίζουν τη 

χρήση των εσόδων από τα τέλη για τη χρήση της οδικής υποδοµής. Για να 

εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου µεταφορών στο σύνολό του, τα έσοδα 

από τα τέλη θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προς όφελος του τοµέα 

µεταφορών και για τη βελτιστοποίηση του συνολικού συστήµατος 

µεταφορών.» 

7) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 9α 

Τα κράτη µέλη καθιερώνουν κατάλληλους ελέγχους και προσδιορίζουν το σύστηµα 

κυρώσεων το οποίο ισχύει για τις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 

κατ’εφαρµογή της παρούσας οδηγίας· λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να 

εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι καθοριζόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 
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Άρθρο 9β 

Η Επιτροπή διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ κρατών 

µελών όσον αφορά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

Η Επιτροπή επικαιροποιεί και αποσαφηνίζει τα Παραρτήµατα 0, ΙΙΙ και IV βάσει της 

προόδου της τεχνολογίας, και τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ βάσει του πληθωρισµού, σύµφωνα 

µε τη διαδικασία του άρθρου 9γ, παράγραφος 3. 

Άρθρο 9γ 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή [...]. 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 

της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 

της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

 Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 

1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίµηνη. 

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.» 
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8) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 11 

Το αργότερο στις ....*, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα της παρούσας οδηγίας, 

λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που θα έχουν επέλθει στην τεχνολογία και τις τάσεις 

όσον αφορά την πυκνότητα της κυκλοφορίας και αξιολογώντας τον αντίκτυπο της στην 

εσωτερική αγορά, συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου στις νησιωτικές, περίκλειστες 

και περιφερειακές περιοχές της Κοινότητας, στα επίπεδα των επενδύσεων στον τοµέα και 

τη συµβολή της στην επίτευξη των στόχων µιας µακρόπνοης πολιτικής µεταφορών. 

Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ανάλογα µε την περίπτωση, από προτάσεις προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για περαιτέρω αναθεώρηση της παρούσας 

οδηγίας. 

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τις αναγκαίες πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο ...**» 

9) Ο πίνακας του Παραρτήµατος ΙΙ στον οποίο εµφαίνεται το ύψος των ετήσιων τελών 

αντικαθίσταται από τον επόµενο : 

« 

 Το πολύ 3 άξονες Το πολύ 4 άξονες 

EURO 0 και 

EURO Ι 

1020 1648 

EURO II και 

EURO III 

904 1488 

EURO IV, EURO V 
και ΕΕV 

797 1329 

» 

                                                 

* 5 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** 54 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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10) Η τελευταία φράση του Παραρτήµατος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ηµερήσιο τέλος χρήσης είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων και ανέρχεται 

σε 11 EUR.» 

11) Παρεµβάλλεται το Παράρτηµα 0, το κείµενο του οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας οδηγίας. 

12) Προστίθεται το Παράρτηµα ΙΙΙ, το κείµενο του οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ 

της παρούσας οδηγίας. 

13) Προστίθεται το Παράρτηµα IV, το κείµενο του οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ 

της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 2 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την .....*. 

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο 

τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού 

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, µαζί µε 

πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των θεσπιζοµένων 

εθνικών διατάξεων. 

                                                 

* 24 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I DG C III  EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 

ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

1. Όχηµα «EURO 0» 

Mάζα µονοξειδίου του άνθρακα (CO) 
g/kWh 

Mάζα υδρογονανθράκων (HC) 
g/kWh 

Mάζα οξειδίων του αζώτου (NOx) 
g/kWh 

12,3 2,6 15,8 

2. Οχήµατα «EURO I» / «EURO II» 

 Mάζα µονοξειδίου του 
άνθρακα (CO) g/kWh 

Mάζα 
υδρογονανθράκων 
(HC) g/kWh 

Mάζα οξειδίων του 
αζώτου (NOx) g/kWh 

Mάζα αιωρουµένων 
σωµατιδίων (PT) 
g/kWh 

Όχηµα 
«EURO I» 

4,9 1,23 9,0 0,4 (1) 

Όχηµα 
«EURO II» 

4,0 1,1 7,0 0,15 

(1) Για τους κινητήρες ονοµαστικής ισχύος το πολύ 85 kW, στην οριακή τιµή των εκποµπών 
αιωρούµενων σωµατιδίων εφαρµόζεται συντελεστής 1,7. 
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3. Οχήµατα «EURO III» / «EURO IV» / «EURO V» / «EEV» 

H ειδική µάζα του µονοξειδίου του άνθρακα, των συνολικών υδρογονανθράκων, των οξειδίων 
του αζώτου και των αιωρούµενων σωµατιδίων που προσδιορίζεται µε τη δοκιµή ESC και η 
αδιαφάνεια των καυσαερίων που προσδιορίζεται µε τη δοκιµή ERL δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις εξής τιµές (1): 

 Mάζα µονοξειδίου 
του άνθρακα (CO) 
g/kWh 

Mάζα 
υδρογονανθράκων 
(HC) g/kWh 

Mάζα 
οξειδίων του 
αζώτου (NOx) 
g/kWh 

Mάζα 
αιωρουµένων 
σωµατιδίων 
(PT) g/kWh 

Καυσαέρια 

m-1 

Όχηµα 
«EURO III» 

2,1 0,66 5,0 0,10 (2) 0,8 

Όχηµα 
«EURO IV» 

1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

Όχηµα 
«EURO V» 

1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

Όχηµα 
«EEV» 

1,5 0,25 2,0 0,02 0,15 

(1) Ένας κύκλος δοκιµών συνίσταται σε µια ακολουθία σηµείων ελέγχου, το καθένα µε 

καθορισµένο αριθµό στροφών και καθορισµένη ροπή, στις οποίες πρέπει να 

ανταποκρίνεται ο κινητήρας υπό σταθερές (δοκιµή ESC) ή µεταβατικές συνθήκες 

λειτουργίας (δοκιµές ETC και ELR). 

(2) 0,13 για τους κινητήρες των οποίων ο κυβισµός ανά κύλινδρο είναι µικρότερος των 

0,7 dm3 και οι ονοµαστικές στροφές είναι άνω των 3 000 min-1. » 

4. Μελλοντικές κατηγορίες εκποµπών οχηµάτων όπως ορίζονται στην οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 

επόµενες τροποποιήσεις µπορεί να ληφθούν υπόψη.». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 

Το παρόν Παράρτηµα καθορίζει τις βασικές αρχές για τον υπολογισµό του σταθµισµένου µέσου 

ύψους των διοδίων, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 9. Η 

υποχρέωση αυτή να συνδέονται τα διόδια µε το κόστος δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών µελών 

να επιλέγουν, σύµφωνα µε το άρθρο 7α, παράγραφος 1, να µην ανακτούν το κόστος εξ ολοκλήρου 

µέσω των εσόδων από διόδια, ούτε την ευχέρειά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 10, να 

διαφοροποιούν το ύψος συγκεκριµένων διοδίων πέραν του µέσου ύψους1. 

Η εφαρµογή των αρχών αυτών συνάδει πλήρως προς άλλες υφιστάµενες υποχρεώσεις δυνάµει του 

κοινοτικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά την απαίτηση να ανατίθενται οι συµβάσεις παραχώρησης 

σύµφωνα µε την οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συµβουλίου και µε άλλες κοινοτικές πράξεις στον τοµέα 

των δηµόσιων συµβάσεων. 

Όταν κράτος µέλος διαπραγµατεύεται µε έναν ή περισσότερους τρίτους προκειµένου να συνάψει 

σύµβαση παραχώρησης για την κατασκευή ή τη λειτουργία τµήµατος της υποδοµής του ή όταν, 

ενόψει του σκοπού αυτού, προβαίνει σε παρόµοια ρύθµιση βάσει της εθνικής νοµοθεσίας ή 

συµφωνίας που έχει συνάψει η κυβέρνηση κράτους µέλους, η συµµόρφωση προς τις αρχές αυτές 

κρίνεται µε βάση την έκβαση των διαπραγµατεύσεων αυτών. 

                                                 

1 Οι διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε την ευελιξία που παρέχεται όσον αφορά τον τρόπο 
ανάκτησης του κόστους µε την πάροδο του χρόνου (βλ. σηµείο 2.1, τρίτη περίπτωση), 
παρέχουν επαρκές περιθώριο για τον καθορισµό διοδίων σε επίπεδα που είναι µεν αποδεκτά 
από τους χρήστες, αλλά και προσαρµοσµένα στις συγκεκριµένες πολιτικές του κράτους 
µέλους όσον αφορά τις µεταφορές. 
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1. Ορισµός του δικτύου και των καλυπτόµενων οχηµάτων 

– Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζεται ενιαίο σύστηµα διοδίων σε ολόκληρο το οδικό 
δίκτυο του ∆Ε∆, κάθε κράτος µέλος καθορίζει επακριβώς το ή τα τµήµατα του 
δικτύου που υπόκεινται σε καθεστώς διοδίων καθώς και το σύστηµα που 
χρησιµοποιεί όσον αφορά την ταξινόµηση οχηµάτων για τους σκοπούς της 
διαφοροποίησης των διοδίων. Τα κράτη µέλη καθορίζουν επίσης εάν επεκτείνουν το 
οικείο σύστηµα διοδίων ώστε να καλύπτει και οχήµατα κάτω του ορίου των 
12 τόνων. 

– Εάν ένα κράτος µέλος επιλέγει να υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές ανάκτησης του 
κόστους για διαφορετικά τµήµατα του δικτύου του (όπως επιτρέπεται βάσει του 
άρθρου 7α, παράγραφος 1), κάθε σαφώς καθορισµένο τµήµα του δικτύου υπόκειται 
σε χωριστό υπολογισµό του κόστους. Ένα κράτος µέλος µπορεί να επιλέγει να 
διαχωρίζει το δίκτυό του σε ορισµένα σαφώς καθορισµένα τµήµατα ώστε να 
θεσπίζει µε χωριστές ρυθµίσεις παραχώρησης ή ανάλογες για κάθε τµήµα. 

2. Κόστος υποδοµής 

2.1 Επενδυτικό κόστος 

– Το επενδυτικό κόστος περιλαµβάνει το κατασκευαστικό κόστος 
(συµπεριλαµβανοµένου του χρηµατοδοτικού κόστους) και το κόστος ανάπτυξης της 
υποδοµής συν, ανάλογα µε την περίπτωση, την απόδοση του επενδυµένου 
κεφαλαίου ή το περιθώριο κέρδους. Περιλαµβάνεται επίσης το κόστος απόκτησης 
γης, προγραµµατισµού, σχεδιασµού, εποπτείας των συµβάσεων κατασκευής και 
διαχείρισης έργου, και των αρχαιολογικών ερευνών και ερευνών εδαφοµηχανικής, 
καθώς και άλλες συναφείς επιπρόσθετες δαπάνες. 

– Η ανάκτηση του κατασκευαστικού κόστους βασίζεται είτε στην εκ σχεδιασµού 
διάρκεια ζωής της υποδοµής είτε σε άλλη περίοδο απόσβεσης (η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη των 20 ετών), αναλόγως του τι κρίνεται σκόπιµο για λόγους 
χρηµατοδότησης µέσω σύµβασης παραχώρησης ή άλλως. Η διάρκεια της περιόδου 
απόσβεσης µπορεί να αποτελεί βασική µεταβλητή στις διαπραγµατεύσεις για τη 
σύναψη συµβάσεων παραχώρησης, ιδίως εάν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος 
επιθυµεί, ως µέρος της σύµβασης, να τεθεί ανώτατο όριο για το σταθµισµένο µέσο 
ύψος διοδίων που θα ισχύει. 

– Με την επιφύλαξη του υπολογισµού του επενδυτικού κόστους, η ανάκτηση του 
κόστους µπορεί : 
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– να επιµερίζεται οµοιόµορφα στην περίοδο απόσβεσης ή να σταθµίζεται στην 

αρχή, στο µέσο ή στο τέλος της περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι η στάθµιση 

διενεργείται µε διαφάνεια, 

– να προβλέπει αναπροσαρµογή των διοδίων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

απόσβεσης. 

– Όλες οι ιστορικές δαπάνες βασίζονται στα καταβληθέντα ποσά. Οι µελλοντικές 

δαπάνες βασίζονται σε εύλογες προβλέψεις. 

– Οι κρατικές επενδύσεις µπορούν να θεωρούνται ως χρηµατοδοτούµενη δανειοληψία. 

Το επιτόκιο που πρέπει να εφαρµόζεται στο ιστορικό κόστος ισούται προς το 

επιτόκιο που εφαρµόζεται στην κρατική δανειοληψία κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αυτής. 
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– Ο επιµερισµός του κόστους στα βαρέα φορτηγά οχήµατα πραγµατοποιείται βάσει 

αντικειµενικών και διαφανών κριτηρίων, λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία των 

βαρέων φορτηγών οχηµάτων που θα κυκλοφορούν στο δίκτυο και το συναφές 

κόστος. Για τον σκοπό αυτό, τα οχηµατοχιλιόµετρα που διανύουν τα βαρέα φορτηγά 

οχήµατα µπορούν να αναπροσαρµόζονται βάσει αντικειµενικώς αιτιολογούµενων 

«συντελεστών ισοδυναµίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σηµείο 41. 

– Η πρόβλεψη για την κατ’εκτίµηση απόδοση του κεφαλαίου ή το περιθώριο κέρδους 

είναι εύλογη, µε γνώµονα τις συνθήκες της αγοράς, και µπορεί να διαφοροποιείται 

για να παρέχονται κίνητρα επιδόσεων στους αναδόχους τρίτους όσον αφορά τις 

απαιτήσεις ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας. Η απόδοση του κεφαλαίου 

µπορεί να εκτιµάται βάσει οικονοµικών δεικτών, όπως ο ΙRR (εσωτερικός βαθµός 

απόδοσης της επένδυσης) ή το WACC (σταθµισµένο µέσο κόστος κεφαλαίου). 

2.2 Ετήσιο κόστος συντήρησης και κόστος δοµικών επισκευών 

– Το κόστος περιλαµβάνει τόσο το ετήσιο κόστος συντήρησης του δικτύου όσο και το 

περιοδικό κόστος επισκευής, ενίσχυσης και τοποθέτησης νέου οδοστρώµατος, ώστε 

να διασφαλίζεται η διατήρηση της επιχειρησιακής λειτουργικότητας του δικτύου 

διαχρονικά. 

– Το κόστος επιµερίζεται µεταξύ των βαρέων φορτηγών οχηµάτων και της υπόλοιπης 

κυκλοφορίας µε βάση την υφιστάµενη και την προβλεπόµενη κατανοµή 

οχηµατοχιλιοµέτρων και µπορούν να προσαρµόζονται µε αντικειµενικώς 

αιτιολογηµένους «συντελεστές ισοδυναµίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται 

στο σηµείο 4. 

                                                 

1 Κατά την εφαρµογή των συντελεστών ισοδυναµίας από τα κράτη µέλη µπορεί να 
λαµβάνεται υπόψη η σταδιακή κατασκευή οδών ή προσέγγιση βασιζόµενη σε µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής. 
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3. Κόστος λειτουργίας, διαχείρισης και είσπραξης διοδίων 

Το κόστος αυτό περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο φορέας 

λειτουργίας της υποδοµής οι οποίες δεν καλύπτονται από το Τµήµα 2 και οι οποίες 

αφορούν την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση της υποδοµής και του 

συστήµατος διοδίων. Περιλαµβάνει ειδικότερα : 

– το κόστος κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης σταθµών διοδίων και άλλων 

συστηµάτων πληρωµής, 

– το τρέχον κόστος λειτουργίας, διαχείρισης και επιβολής του συστήµατος είσπραξης 

διοδίων, 

– διοικητικά τέλη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε τις συµβάσεις παραχώρησης, 

– το κόστος διαχείρισης, το διοικητικό κόστος και το κόστος υπηρεσιών που αφορούν 

τη λειτουργία της υποδοµής. 

Το κόστος αυτό µπορεί να περιλαµβάνει απόδοση κεφαλαίου ή περιθώριο κέρδους που να 

αντικατοπτρίζει τον βαθµό του αναλαµβανόµενου κινδύνου. 

Το κόστος αυτό κατανέµεται µε δίκαιο και διαφανή τρόπο µεταξύ όλων των κλάσεων 

οχηµάτων που υπόκεινται στο σύστηµα διοδίων. 
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4. Μερίδιο της κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών οχηµάτων, συντελεστές ισοδυναµίας και

 διορθωτικός µηχανισµός 

– Ο υπολογισµός των διοδίων βασίζεται στο υφιστάµενο ή προβλεπόµενο µερίδιο 

οχηµατοχιλιοµέτρων βαρέων φορτηγών οχηµάτων αναπροσαρµοσµένων, 

ενδεχοµένως, βάσει συντελεστών ισοδυναµίας, ώστε να λαµβάνεται δεόντως υπόψη 

το αυξηµένο κόστος κατασκευής και επισκευής της υποδοµής για χρήση από βαρέα 

φορτηγά οχήµατα. 

– Στον κατωτέρω πίνακα εµφαίνεται σύνολο ενδεικτικών συντελεστών ισοδυναµίας. 

Όταν τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν συντελεστές ισοδυναµίας που διαφέρουν από 

τους συντελεστές του πίνακα, αυτοί πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια που µπορούν 

να δικαιολογηθούν αντικειµενικά και να δηµοσιοποιούνται. 

Κλάση οχήµατος1 Συντελεστές ισοδυναµίας 

 ∆οµική επισκευή2 Επενδύσεις 

 

Ετήσια 
συντήρηση 

Μεταξύ 3,5 t και 7,5 t, Κλάση 0 1 1 1 

> 7,5 t, Κλάση I 1,96 1 1 

> 7,5 t, Κλάση II 3,47 1 1 

> 7,5 t, Κλάση III 5,72 1 1 

– Τα συστήµατα διοδίων που βασίζονται σε πρόβλεψη των επιπέδων κυκλοφορίας 

προβλέπουν διορθωτικό µηχανισµό για την περιοδική αναπροσαρµογή των διοδίων, 

προκειµένου να διορθώνονται τυχόν προς τα πάνω ή προς τα κάτω αποκλίσεις στην 

ανάκτηση του κόστους, λόγω σφαλµάτων στις προβλέψεις. 

 

                                                 

1 Βλ. Παράρτηµα IV για τον καθορισµό της κλάσης οχηµάτων. 
2 Οι κλάσεις των οχηµάτων αντιστοιχούν σε φορτία ανά άξονα 5,5, 6,5, 7,5 και 8,5 τόνων, 

αντιστοίχως. » 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Ενδεικτικός καθορισµός κλάσης οχήµατος 

Οι κλάσεις οχηµάτων καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Τα οχήµατα κατατάσσονται στις υποκατηγορίες 0, I, II και III ανάλογα µε τη ζηµία που προκαλούν 

στο οδόστρωµα, κατ’ αύξουσα τάξη µεγέθους (εποµένως, η κλάση ΙΙΙ είναι εκείνη που προκαλεί τις 

περισσότερες ζηµίες στις οδικές υποδοµές). Οι ζηµίες αυξάνονται εκθετικά µε την αύξηση του 

φορτίου ανά άξονα. 

Όλα τα οχήµατα µε κινητήρα και οι συνδυασµοί οχηµάτων µε µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος 

κάτω των 7,5 τόνων υπάγονται στην κλάση 0. 
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Οχήµατα µε κινητήρα 

Ανάρτηση πεπιεσµένου αέρα 
στους κινητήριους άξονες ή 
σύστηµα αναγνωρισµένο ως 
ισοδύναµο 1 

Άλλα συστήµατα ανάρτησης 
στους κινητήριους άξονες 

Κλάση ζηµιών 

Αριθµός αξόνων και µέγιστο 
επιτρεπόµενο µικτό βάρος (σε 
τόνους) 

Αριθµός αξόνων και µέγιστο 
επιτρεπόµενο µικτό βάρος (σε 
τόνους) 

 

Τουλάχιστον Μικρότερο 
των 

Τουλάχιστον Μικρότερο των  

∆ιαξονικά  

7.5 

12 
13 
14 
15 

12 
13 
14 
15 
18 

7.5 
12 
13 
14 
15 

12 
13 
14 
15 
18 

Ι 

                                                 

1 Αναρτήσεις αναγνωρισµένες ως ισοδύναµες σύµφωνα µε τον ορισµό του Παραρτήµατος ΙΙ 
της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τον καθορισµό, 
για ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων 
επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων 
επιτρεπόµενων βαρών στις διεθνείς µεταφορές (ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 59). Οδηγία η 
οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 67, 9.3.2002, σ. 47). 
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Τριαξονικά  

15 

17 

19 

21 

23 

25 

17 

19 

21 

23 

25 

26 

15 

17 

19 

21 

17 

19 

21 

23 

 

  23 

25 

25 

26 

II 

 

Τετραξονικά  

23 

25 

27 

25 

27 

29 

23 

25 

25 

27 

Ι 

  27 

29 

31 

29 

31 

32 

II 

29 

31 

31 

32 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG C III  EL 

Συνδυασµοί οχηµάτων (αρθρωτά οχήµατα και οδικοί συρµοί) 

Ανάρτηση πεπιεσµένου αέρα στους 
κινητήριους άξονες ή σύστηµα 
αναγνωρισµένο ως ισοδύναµο 

Άλλα συστήµατα ανάρτησης στους 
κινητήριους άξονες 

Κλάση ζηµιών 

Αριθµός αξόνων και µέγιστο 
επιτρεπόµενο µικτό βάρος (σε τόνους) 

Αριθµός αξόνων και µέγιστο 
επιτρεπόµενο µικτό βάρος (σε 
τόνους) 

 

Τουλάχιστον Μικρότερο των Τουλάχιστον Μικρότερο των  

2 + 1 άξονες  

7.5 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
23 
25 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
23 
25 
28 

7.5 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
23 
25 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
23 
25 
28 

Ι 

2 + 2 άξονες  

23 

25 

26 

28 

25 

26 

28 

29 

23 

25 

26 

28 

25 

26 

28 

29 

 

29 31 29 31 II 

31 33 31 33  

33 

36 

36 

38 

33 

 

36 

 

ΙΙΙ 
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2 + 3 άξονες II 

36 

38 

38 

40 

36 38  

  38 40 ΙΙΙ 

3 + 2 άξονες II 

36 

38 

38 

40 

36 38  

  38 

40 

40 

44 

ΙΙΙ 

40 44    

3 + 3 άξονες  

36 

38 

38 

40 

36 38 Ι 

  38 40 II 

40 44 40 44  

» 
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2005 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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I. Εισαγωγή 

 

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της στις 23 Ιουλίου 2003. 

 

Στις 20 Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση. 

 

Στις 6 Σεπτεµβρίου 2005, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 

251 της Συνθήκης. 

 

Κατά τις εργασίες του, το Συµβούλιο έλαβε επίσης υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής1 και της Επιτροπής των Περιφερειών2. 

 

II. Ανάλυση της κοινής θέσης 

 

Στην τέταρτη τελικά προσπάθειά του, στις 21 Απριλίου 2005, το Συµβούλιο κατόρθωσε να 

καταλήξει σε πολιτική συµφωνία σε προετοιµασία της έγκρισης της κοινής θέσης του, 

ολοκληρώνοντας έτσι µια εσωτερική διαδικασία διαπραγµατεύσεων που διήρκεσε 

περισσότερους από 18 µήνες. Η δυσκολία της επίτευξης της συµφωνίας αυτής είναι απόρροια 

των διαφορετικών συµφερόντων και νοοτροπιών των κρατών µελών, αναλόγως της 

γεωγραφικής τους θέσης (στο κέντρο ή στην περιφέρεια της εσωτερικής αγοράς), αλλά και 

άλλων παραγόντων, όπως η πορεία ανάπτυξης του υπάρχοντος οδικού δικτύου τους και η 

µέθοδος που προτιµούν για τη χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής. 

 

Οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιήθηκαν στο πολιτικό πλαίσιο που διαµόρφωσε η Λευκή 

Βίβλος για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 20103, την οποία 

δηµοσίευσε το 2001 η Επιτροπή και έδωσε έµφαση στον ζωτικό ρόλο της αποτελεσµατικής 

τιµολόγησης των υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών ως εργαλείο για την εκ νέου 

εξισορρόπηση της αύξησης των διαφόρων µέσων µεταφοράς ώστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να 

αντιµετωπιστούν τα ογκούµενα προβλήµατα των συµφορήσεων και των περιβαλλοντικών 

ζηµιών. 

                                                 
1 ΕΕ C 241 της 28/09/2004, σσ. 0058-0064. 
2 ΕΕ C 109 της 30/04/2004, σσ. 0014 - 0024. 
3 COM (2001) 370 της 12/9/2001. 
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1. Εξέταση των βασικών στόχων πολιτικής 
 
Στην κοινή θέση του, το Συµβούλιο έδωσε βάρος στην επίτευξη συγκεκριµένων βελτιώσεων που 
προσδίδουν προστιθέµενη αξία στην υφιστάµενη οδηγία, ούτως ώστε το νέο νοµικό πλαίσιο να 
απεικονίζει τις ανάγκες µιας σύγχρονης πολιτικής µεταφορών του 21ου αιώνα για την Κοινότητα. 
Ειδικότερα, η κοινή θέση: 
 

• Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα των συµφορήσεων και των περιβαλλοντικών ζηµιών 
• Παρέχει ένα µέσο για αύξηση της συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης των επενδύσεων 

σε εναλλακτικές υποδοµές (αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών) 
• ∆ίδει µεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειµενικότητα στον καθορισµό του ύψους των 

διοδίων σε συνδυασµό µε πρόσθετα «εργαλεία» προκειµένου να δύναται η Επιτροπή να 
παρακολουθεί καλύτερα την τήρηση της πολιτικής 

• Προσαρµόζει το νοµικό πλαίσιο στο µοντέλο της σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής. 

Οι αλλαγές που αντιστοιχούν σε αυτούς τους τέσσερις στόχους καθορίζονται κατωτέρω. 
 

(i) Αντιµετώπιση των συµφορήσεων και των περιβαλλοντικών ζηµιών 
 

∆ιαφοροποίηση διοδίων (άρθρο 7, παράγραφος 10) 
 

Η δυνατότητα διαφοροποίησης του ύψους των διοδίων σύµφωνα µε την κατηγορία EURO 
και την ώρα της ηµέρας είναι ο κύριος µηχανισµός που προβλέπεται για την αντιµετώπιση 
της συµφόρησης και των περιβαλλοντικών ζηµιών. Το Συµβούλιο εµπνεύσθηκε από την 
τροπολογία 29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εισαγωγή της δυνατότητας 
διαφοροποίησης του ύψους των διοδίων κατά τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Αλλά η 
διαφοροποίηση την οποία επιτρέπει το κείµενο του Συµβουλίου υπερβαίνει κατά πολύ την 
αναφερόµενη στην τροπολογία 29. Μια βασική διαφορά είναι ότι το Κοινοβούλιο προτιµά να 
υπάρχει γενικό όριο, ούτως ώστε το ανώτερο ύψος των διοδίων να µη µπορεί να είναι 
διπλάσιο του κατώτερου. Αντιθέτως, όσον αφορά τη διαφοροποίηση που σχετίζεται µε την 
ζηµία των οδών (π.χ. βάρος, αριθµός αξόνων), το Συµβούλιο δεν την περιορίζει καθόλου, ενώ 
όσον αφορά τη διαφοροποίηση σχετικά µε την κατηγορία εκποµπών και τη χρονική στιγµή τα 
όρια του 100% είναι σωρευτικά. Η συνέπεια θα είναι ότι ένα βαρύ, ρυπογόνο φορτηγό που 
ταξιδεύει σε ώρα αιχµής µπορεί, τελικά, να πληρώσει ίσως και τέσσερις φορές περισσότερα 
από ένα ελαφρύτερο, καθαρότερο όχηµα που ταξιδεύει σε ώρα πιο αραιής κυκλοφορίας. Το 
αποτέλεσµα αυτό ενισχύεται περαιτέρω µε την πρόβλεψη δυνατότητας «µηδενικού 
συντελεστή» σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας. 
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Η αποφυγή κατάχρησης αυτών των νέων δυνατοτήτων διασφαλίζεται µε την εισαγωγή 

σαφούς και κατηγορηµατικής απαίτησης να είναι τα καθεστώτα διαφοροποίησης ουδέτερα 

όσον αφορά τα έσοδα, και κάθε µη σκόπιµο πλεόνασµα να αντισταθµίζεται µε µειωµένα 

διόδια στο µέλλον. Η αρχή αυτή της ουδετερότητας ως προς τα έσοδα απαντάται και στην 

τροπολογία 12 του Κοινοβουλίου. 

 

Το δεύτερο στοιχείο της κοινής θέσης σχετικά µε τα ζητήµατα περιβάλλοντος και 

συµφόρησης είναι η «προσαύξηση» που συζητείται στο επόµενο τµήµα. 

 

(ii) Χρηµατοδότηση εναλλακτικών υποδοµών 

 

Η προσαύξηση (άρθρο 7, παράγραφος 11) 

 

Το Συµβούλιο έχει δεχτεί την πρόταση της Επιτροπής να είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, να επιβάλλεται προσαύξηση διοδίων στις ορεινές περιοχές σε δρόµους που 

υφίστανται συµφόρηση ή περιβαλλοντικές ζηµίες. Για τις διασυνοριακές περιπτώσεις 

διατηρείται επίσης το επίπεδο του 25%, ενώ το 15% αποτελεί το µέγιστο για τις µη 

διασυνοριακές. Η πρόταση του Κοινοβουλίου (τροπολογία 30) να επεκταθεί η προσαύξηση 

στις ρυπαινόµενες αστικές ζώνες δεν ενσωµατώθηκε. Η απαίτηση να χρησιµοποιούνται τα 

έσοδα από την προσαύξηση για τη σταυροειδή χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος 

προτεραιότητας ∆Ε∆ στον ίδιο διάδροµο µεταφορών διατηρείται και ενισχύεται στο κείµενο 

της κοινής θέσης. 

Η προσαύξηση είναι σηµαντική επειδή αντιπροσωπεύει πρόσθετα καθαρά έσοδα (επιπλέον 

του κόστους κατασκευής της χρησιµοποιούµενης οδού) που προορίζονται ειδικά για τη 

χρηµατοδότηση εναλλακτικών (στις περισσότερες περιπτώσεις σιδηροδροµικών) υποδοµών. 
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(iii) Επίπεδα διοδίων µε διαφάνεια και αντικειµενικότητα υπό την εποπτεία της Επιτροπής 

 

Ορισµός του «κόστους κατασκευής» (άρθρο 2, στοιχείο αα)) 

 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει αυτόν τον νέο ορισµό, που προτείνει η Επιτροπή ως µέσο 

καθορισµού του ιστορικού κόστους το οποίο µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό 

των επιπέδων των διοδίων. Το κείµενο του Συµβουλίου ενσωµατώνει την πρόταση του 

Κοινοβουλίου (τροπολογία 21) να ληφθεί υπόψη µέρος µόνο του κόστους αυτού, αλλά 

χρησιµοποιεί την εκ σχεδιασµού διάρκεια ζωής, και όχι την έκταση της απόσβεσης, ως 

αναφορά για αυτόν τον επιµερισµό. (Η απόσβεση είναι δυσκολότερο να εφαρµοστεί ως 

έννοια εάν η κατασκευή της υποδοµής δεν χρηµατοδοτείται µέσω δανειοληψίας). 

 

Επιτρεπόµενο κόστος (άρθρο 7, παράγραφος 9) 

 

Η κοινή θέση επαναλαµβάνει την πρόταση της Επιτροπής να αναπτυχθεί λεπτοµερέστερα το 

κόστος επί του οποίου µπορούν να βασιστούν τα διόδια. Ενσωµατώνονται στοιχεία της 

τροπολογίας 28 του Κοινοβουλίου, όπως η διαγραφή του κόστους των ατυχηµάτων 

ανασφαλίστων, η προσθήκη της απόδοσης κεφαλαίου και η διευκρίνιση ότι αυτά είναι 

ανώτατα όρια (η εν λόγω διευκρίνιση βρίσκεται στο άρθρο 7α, παράγραφος 1 του κειµένου 

του Συµβουλίου). 

 

Εκπτώσεις για συχνούς χρήστες (άρθρο 7, στοιχεία 4β) και 4γ)) 

 

Το άρθρο 8β, που πρότεινε η Επιτροπή, απαλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από τις ανωτέρω 

διατάξεις που περιέχουν ποσοστιαίο όριο για τις εκπτώσεις προς τους συχνούς χρήστες. 

Πρόκειται για σηµαντική συµβολή στην εξασφάλιση πολύ µεγαλύτερης σαφήνειας και 

αντικειµενικότητας στο επίπεδο των εκπτώσεων που επιτρέπονται δυνάµει του κοινοτικού 

δικαίου. 



 
9856/1/05 REV 1 ADD 1  ∆Π/µκσ 6 
 DG C III   EL 

Μεθοδολογία / Αρχές υπολογισµού (Παράρτηµα III) 

 

Η σύντοµη µεθοδολογία που προτείνει η Επιτροπή επεκτάθηκε και αναπτύχθηκε σε δέσµη 

συνολικών αρχών για τον υπολογισµό και τον καταλογισµό του κόστους. Είναι δεσµευτικές 

για όλα τα µελλοντικά συστήµατα διοδίων, µολονότι εµµέσως για τα συστήµατα που 

βασίζονται σε συµβάσεις παραχώρησης. Η Επιτροπή µπορεί να επικαιροποιήσει και να 

διασαφήσει τις αρχές αυτές µέσω της διαδικασίας της επιτροπής. 

 

Εποπτεία του συστήµατος (άρθρο 7α) 

 

Αποδεχόµενη την πρόταση του Κοινοβουλίου να απαλειφθούν οι διατάξεις που αποσκοπούν 

στη δηµιουργία ανεξάρτητων εποπτικών αρχών υποδοµών στα κράτη µέλη (τροπολογίες 18 

και 38), ο ρόλος της Επιτροπής για εποπτεία του συστήµατος και εξακρίβωση της 

συµµόρφωσης των νέων ρυθµίσεων σχετικά µε τα διόδια προς τους ισχύοντες κανόνες 

αναπτύσσεται περαιτέρω στο άρθρο 7α. 

 

(iv) Συµβατότητα µε τις συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) 

 

Ειδικές ρυθµίσεις για τις συµβάσεις παραχώρησης 

 

∆εδοµένου ότι οι συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που βασίζονται σε 

συµβάσεις παραχώρησης γίνονται το πιο κοινό µέσο χρηµατοδότησης και κατασκευής νέων 

υποδοµών, το Συµβούλιο εισήγαγε διάφορα στοιχεία στο κείµενο της κοινής θέσης µε σκοπό 

να εξασφαλίσει την προσαρµογή της οδηγίας στην πραγµατικότητα των Σ∆ΙΤ. Οι αλλαγές 

αυτές, που συνιστούν ουσιαστικά την αντίδραση του Συµβουλίου στην ανησυχία που 

εκφράζεται στις τροπολογίες 9, 33 και 52 του Κοινοβουλίου, είναι: 

− ειδική µεταχείριση των συµβάσεων στον ορισµό του «κόστους κατασκευής» στο 

άρθρο 2 (αα), 

− η δυνατότητα να περιλαµβάνεται στα διόδια περιθώριο κέρδους στο άρθρο 7, 

παράγραφος 9, 

− «έµµεση εφαρµογή» στις συµβάσεις παραχώρησης του συστήµατος εποπτείας που 

περιέχει το άρθρο 7α. 
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2. Άλλα σηµαντικά θέµατα 

 

Υποθήκη / Καθορισµός των εσόδων από διόδια (άρθρο 9, παράγραφος 2) 

 

Το Συµβούλιο δέχτηκε στο σύνολό του τη λεπτή συµβιβαστική λύση που πρότεινε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν προκειµένω στην τροπολογία 48. Ο ρητός καθορισµός των 

εσόδων από την προσαύξηση (άρθρο 7, παράγραφος 11) για επανεπένδυση στο κατάλληλο 

πρόγραµµα ∆Ε∆ διατηρείται. 

 

Εξωτερικές περιβαλλοντικές δαπάνες 

 

Αφού εξέτασε τις τροπολογίες 2, 17, 25, 28, 41 και 50 του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο 

επέλεξε να ακολουθήσει την πρόταση της Επιτροπής και να διατηρήσει το ισχύον σύστηµα 

που βασίζεται στην ανάκτηση του κόστους των υποδοµών. 

 

Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2) 

 

Η πρόταση της Επιτροπής θα απαιτούσε από τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν ένα σύστηµα 

διοδίων µε γνώµονα την αρχή «όλα ή τίποτα», που θα ισχύει σε όλες τις διαδροµές ∆Ε∆ και 

όλα τα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων. Το Συµβούλιο έκρινε ότι ένα τέτοιο πεδίο εφαρµογής 

θα αποτελούσε σηµαντικό αντικίνητρο για την εισαγωγή συστηµάτων διοδίων σε πολλά 

κράτη µέλη, όπου δεν µπορεί να προϋποτεθεί η δηµόσια αποδοχή των διοδίων. Υπό αυτήν τη 

µορφή, η πρόταση της Επιτροπής θα µπορούσε να υπονοµεύσει σοβαρά τον κεντρικό στόχο 

της σταδιακής επίτευξης ενός συστήµατος όπου οι χρήστες θα έχουν µεγαλύτερη συνεισφορά 

στο κόστος των µεταφορικών υποδοµών που χρησιµοποιούν. Το Συµβούλιο επέλεξε από τη 

µεριά του ένα πλαίσιο βάσει του οποίου οι κοινοτικοί κανόνες εφαρµόζονται όποτε υπάρχουν 

διόδια σε διαδροµή ∆Ε∆ για οχήµατα 3,5 τόνων και άνω, αλλά τα κράτη µέλη διατηρούν τη 

δυνατότητα να αποφασίζουν σε ποια τµήµατα του δικού τους δικτύου ∆Ε∆ εισπράττονται 

διόδια και εάν η είσπραξη διοδίων θα περιορίζεται στα πιο βαρέα οχήµατα. 
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Σε άλλα σηµεία της οδηγίας, το Συµβούλιο επιδίωξε να περιορίσει την ευελιξία που η 

Επιτροπή προτείνει να έχουν τα κράτη µέλη για να επιβάλλουν πολύ υψηλά διόδια σε 

ορισµένες διαδροµές (π.χ. διαδροµές µε µεγάλο ποσοστό διαµετακοµιστικής κυκλοφορίας). 

Για παράδειγµα, απαλείφθηκε το άρθρο 7, παράγραφος 10, στοιχείο γ) που πρότεινε η 

Επιτροπή και επέτρεπε διαφοροποίηση των διοδίων σε συγκεκριµένους δρόµους του δικτύου. 

 

Αντιστάθµιση προς τους χρήστες οδικού δικτύου 

 

Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. τροπολογία 36), το Συµβούλιο εξέφρασε ανησυχία 

µήπως τα µέσα που ευνοεί η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή αντιστάθµισης 

προς τους µεταφορείς για οποιαδήποτε νέα δαπάνη εξαιτίας νέων καθεστώτων διοδίων, 

δηλαδή µειώσεις της φορολογίας των οχηµάτων, εισάγουν διακρίσεις. Το Συµβούλιο δεν 

κρίνει επίσης σκόπιµο να «ανατραπεί» η εναρµόνιση της φορολογίας των οχηµάτων που 

επιτεύχθηκε µε την υπάρχουσα οδηγία. Το άρθρο 7β, όπως το προτείνει η Επιτροπή, 

απαλείφεται ως εκ τούτου από το κείµενο του Συµβουλίου και αντικαθίσταται από την 

αιτιολογική παράγραφο 10 που µνηµονεύει και άλλα µέσα αντιστάθµισης, όπως οι µειώσεις 

της φορολογίας καυσίµων, ακολουθώντας κατά συνέπεια την ιδέα που απαντάται στην 

τροπολογία 13 του Κοινοβουλίου. 

 

3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Η αντίδραση του Συµβουλίου στις τροπολογίες 2, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 

38, 41, 48, 50 και 52 εκτίθεται ανωτέρω σε σχέση µε τα βασικά ζητήµατα. 

 

Επιπλέον το Συµβούλιο έχει αποδεχτεί στο σύνολό τους, εν µέρει ή κατά βάση τις 

τροπολογίες 3, 4, 10, 22, 24, 34, 39, 42 και 43. 
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III. Συµπέρασµα 

 

Οι εντατικές και συνεχείς προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου για την 

επίτευξη συµφωνίας επί της εν θέµατι κοινής θέσης απεικονίζουν την άκρα συνειδητοποίηση της 

σπουδαιότητας του συγκεκριµένου θέµατος για την ευρύτερη πολιτική µεταφορών της Κοινότητας. 

Η κοινή θέση θεσπίζει ένα νοµικό πλαίσιο τιµολόγησης το όποιο είναι σαφέστερο και ευκολότερο 

να εφαρµοστεί µε διαφάνεια, αντικειµενικότητα και ισοτιµία, αλλά που δίδει συγχρόνως νέες 

δυνατότητες για τη θεµιτή χρήση των διοδίων ως εργαλείου επίλυσης των προβληµάτων σχετικά µε 

το περιβάλλον και τη συµφόρηση που αντιµετωπίζει η Κοινότητα. Το κείµενο επιτυγχάνει 

πραγµατικές, ευπροσδιόριστες και απτές βελτιώσεις σε σχέση µε την οδηγία του 1999, 

εξισορροπώντας προσεκτικά την ανάγκη σταδιακής επίτευξης µιας βιώσιµης πολιτικής µεταφορών 

µε τη σηµασία της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 7.9.2005 
COM(2005) 423 τελικό 

2003/0175 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε 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 
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2003/0175 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε 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 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003) 448 τελικό – C5–0351/2003 - 2003/0175(COD)): 

 
28 Ιουλίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής: 

3 Ιουλίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

20 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 6 Σεπτεµβρίου 2005 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σύµφωνα µε τη Λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 
20101 και κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2002 και του 
Μαρτίου 2003, η Επιτροπή πρότεινε τροποποιηµένη έκδοση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί 
οδικών τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα. Η εν λόγω πρόταση ευθυγραµµίζεται µε την 
πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά την επιβολή τελών για την υποδοµή µεταφορών, η οποία 
συνίσταται στη διαµόρφωση εναρµονισµένης κοινοτικής προσέγγισης του θέµατος της 
χρέωσης, για όλους τους τρόπους µεταφοράς. Βάση για τα τέλη επί των µεταφορών θα πρέπει 
να είναι το κόστος µε το οποίο επιβαρύνουν οι µεταφορές τους χρήστες, τους 
φορολογουµένους και την κοινωνία εν γένει. 

Η οδηγία 1999/62/ΕΚ αποτελεί το ισχύον πλαίσιο για τα οδικά τέλη στα βαρέα φορτηγά 
οχήµατα. Ωστόσο, καθώς τα κράτη µέλη εγκαταλείπουν τα καθεστώτα χρέωσης (βινιέτες) και 
στρέφονται προς καθεστώτα διοδίων, η οδηγία χρειάζεται επικαιροποίηση, προκειµένου να 
τελειοποιηθεί και να αποσαφηνισθεί η βάση των διοδίων και να εξασφαλισθεί η εξέλιξη του 
σηµερινού συνονθυλεύµατος καθεστώτων χρέωσης και διοδίων κατά διαφανή και 
εναρµονισµένο τρόπο. Επιπλέον, είναι ανάγκη να προσαρµοσθεί το πλαίσιο των διοδίων, 
ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες συγκέντρωσης κονδυλίων για επενδύσεις σε νέες υποδοµές 
µεταφορών. 

                                                 
1 COM (2001)370, 12.9.2001 
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Η πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ αποσκοπεί στην 
επίτευξη αυτών των στόχων. Προκειµένου να βελτιωθεί και να εναρµονισθεί η βάση των 
διοδίων: 

• καθορίζει τη βάση κόστους για τα καθεστώτα διοδίων, ώστε να συµπεριλαµβάνεται το 
κόστος κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου, καθώς και το 
κόστος των ατυχηµάτων που δεν καλύπτεται· 

• βελτιώνει τις δυνατότητες διαφοροποίησης των διοδίων και παρέχει µια µεθοδολογία ώστε 
να καταστεί δυνατή η εκτίµηση του κόστους κατά διαφανή τρόπο· 

• διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας σε περισσότερα επαγγελµατικά οχήµατα (από 
3,5 τόνους) και σε περισσότερους δρόµους (το ∆ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και 
εναλλακτικές διαδροµές). 

Προκειµένου να βοηθήσει στην ικανοποίηση των αναγκών για χρηµατοδότηση των 
υποδοµών µεταφορών: 

• συνδέει τα διόδια µε το κόστος συντήρησης και ανάπτυξης της υποδοµής· 

• απαιτεί να δαπανώνται τα έσοδα για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της υποδοµής 
µεταφορών· 

• επιτρέπει την προσαύξηση των διοδίων, από την οποία τα έσοδα πρέπει να δαπανώνται για 
επενδύσεις σε εναλλακτικές υποδοµές στον ίδιο διάδροµο ∆Ε∆. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, οι οποίες είναι 
αποδεκτές, διότι εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της: 

• Έχει τροποποιηθεί ο ορισµός του κόστους κατασκευής και έχει τελειοποιηθεί, ώστε να 
καθορίζει επακριβώς το χρηµατοδοτικό κόστος που µπορεί να ληφθεί υπόψη και να 
εξασφαλίζει ότι η περίοδος του κόστους δεν υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής της σχετικής 
υποδοµής. 

• Έχει τροποποιηθεί η επιτρεπόµενη διαφοροποίηση των διοδίων, προκειµένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και να αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις. 

• Έχουν καταστεί αυστηρότεροι οι όροι επιβολής προσαυξήσεων στα διόδια, µε σκοπό να 
αυξηθεί η διαφάνεια και να περιορισθεί το ύψος των περισσοτέρων προσαυξήσεων σε 
15% αντί για 25%. Το µέγιστο ύψος προσαύξησης 25% εφαρµόζεται µόνον για δρόµους 
στον ίδιο διάδροµο µε διασυνοριακά τµήµατα σχεδίων προτεραιότητας ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σε ορεινές περιοχές. 

• Τα νέα καθεστώτα διοδίων πρόκειται να υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής, σύµφωνα 
µε τις βασικές αρχές του παραρτήµατος ΙΙΙ. Αυτό θα γίνεται είτε άµεσα για τα καθεστώτα 
διοδίων χωρίς παραχώρηση, τα διόδια θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τις βασικές αρχές, τα 
δε κράτη µέλη θα υποβάλλουν τις βασικές τιµές και παραµέτρους για εξακρίβωση. 
Ειδάλλως, για διόδια υπό καθεστώτα παραχώρησης, ο έλεγχος θα διενεργείται έµµεσα. Τα 
κράτη µέλη πρέπει να υποβάλλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να 
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εξακριβώνεται ότι το ύψος των διοδίων δεν υπερβαίνει το ύψος που υπολογίζεται βάσει 
των βασικών αρχών. 

Ως προς τα ζητήµατα που αφορούν τη συµπερίληψη του εξωτερικού κόστους και την κάλυψη 
των διοδίων, στα οποία το Συµβούλιο επέφερε επίσης αλλαγές στην αρχική πρόταση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή υπέβαλε δήλωση, στην οποία: 

• Ανέλαβε να αναλύσει εις βάθος τις επιπτώσεις του σταδιακού εσωτερικού καταλογισµού 
του εξωτερικού κόστους των µεταφορών, όταν προβεί στην ενδιάµεση επανεξέταση της 
Λευκής Βίβλου για τις µεταφορές, κατά το τέλος του 2005, ιδίως υπό το φως της δεύτερης 
ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

• υπενθύµισε ότι το δικαίωµα των κρατών µελών να εξαιρούν ορισµένα τµήµατα του 
δικτύου πρέπει να ασκείται χωρίς να δηµιουργούνται διακρίσεις και σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα λάβει υπόψη αντικειµενικά 
κριτήρια, όπως την ανάγκη να βελτιωθεί η προσβασιµότητα των αποµονωµένων 
περιφερειών ή το επίπεδο συµφόρησης και ρύπανσης. 

Κατόπιν αυτών των δηλώσεων, η Επιτροπή θεώρησε ευπρόσδεκτη την κοινή θέση του 
Συµβουλίου ως συµβιβαστική λύση που επετεύχθη µε µεγάλη προσπάθεια. 

Από τις 42 τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στις 20 Απριλίου 2004, εννέα 
ήταν αποδεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση· 23 ήταν αποδεκτές 
από την Επιτροπή, αλλά δεν ήταν αποδεκτές από το Συµβούλιο· έξι δεν ήταν αποδεκτές από 
την Επιτροπή, αλλά ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση· και τέσσερεις δεν ήταν αποδεκτές 
ούτε από την Επιτροπή, ούτε από το Συµβούλιο. 

4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

4.1. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν εξ 
ολοκλήρου ή εν µέρει στην κοινή θέση 

Τροπολογία 21: Η αρχή που προβλέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνον το µέρος του κόστους 
που µένει να αποσβεσθεί έχει ενσωµατωθεί στον ορισµό του κόστους κατασκευής. 

Τροπολογία 22: Περιλαµβάνεται ορισµός των µέσων σταθµισµένων διοδίων, µολονότι 
διαφέρει από τον ορισµό του Κοινοβουλίου, προκειµένου να είναι τεχνικώς ακριβέστερος. 

Τροπολογία 24: Περιλαµβάνεται ορισµός της παραχώρησης, αν και διαφέρει από τον ορισµό 
του Κοινοβουλίου, προκειµένου να είναι νοµικώς ακριβέστερος (βασιζόµενος στον ορισµό 
που δίδεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ). 

Τροπολογίες 10 και 34: Όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο απάλειψε κάθε 
αναφορά στο κόστος των ατυχηµάτων. 

Τροπολογίες 18 και 38: Το Συµβούλιο επίσης απέρριψε το σχέδιο που προέβλεπε τη σύσταση 
ανεξάρτητης εποπτικής αρχής υποδοµών. 

Τροπολογία 39: Έγινε δεκτή η πρόταση να προστεθούν οι φόροι επί των ασφαλίστρων στον 
κατάλογο των φόρων και τελών που δεν επηρεάζονται από την οδηγία. 
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Τροπολογία 43: Τροποποιήθηκε ο πίνακας του παραρτήµατος II, προκειµένου να 
συµπεριληφθούν οι πλέον πρόσφατες κλάσεις εκποµπών EURO. Ωστόσο, δεν διατηρήθηκαν 
οι υψηλότερες τιµές για τα παλαιότερα οχήµατα. 

4.2. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Τροπολογίες 1, 3, 4, 5, 6, 7 και 8: Η σειρά των αιτιολογικών σκέψεων, όπου παρουσιάζεται η 
γενική συλλογιστική στην οποία βασίζεται η οδηγία και η οποία συµπεριλαµβάνει τις 
διάφορες προτεραιότητες πολιτικής στις οποίες βασίζεται η πρόταση, τα σχετικά 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου και ούτω καθεξής, δεν µεταβλήθηκε από το Συµβούλιο. 

Τροπολογίες 2 και 25: Το Συµβούλιο απέκλεισε κάθε µνεία του εξωτερικού κόστους, τόσο 
στη σχετική αιτιολογική σκέψη, όσο και στον ορισµό. Αν και αυτό έγινε αποδεκτό από την 
Επιτροπή κατά τη διαδικασία επίτευξης συµβιβασµού επί ενός κειµένου, πρέπει να σηµειωθεί 
η δήλωση της Επιτροπής στο παράρτηµα. 

Τροπολογία 12: Η ουδετερότητα των εσόδων από τις διακυµάνσεις των διοδίων, αν και δεν 
περιλαµβάνεται σε αιτιολογική σκέψη, περιλαµβάνεται στο κείµενο. 

Τροπολογία 13: Η πρόταση της Επιτροπής να επιτρέπεται αντιστάθµιση µέσω της µείωσης 
άλλων φόρων επί των µεταφορών κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα στην ΕΕ δεν έγινε δεκτή 
από το Συµβούλιο. 

Τροπολογία 20: Ο παρών ορισµός του «κύριου οδικού δικτύου» κατέστη περιττός, καθώς το 
Συµβούλιο διέγραψε ολόκληρη τη µνεία του κύριου οδικού δικτύου από το άρθρο 1 
παράγραφος 3. 

Τροπολογίες 14 και 26: Η δυνατότητα να απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων τα 
οχήµατα ανθρωπιστικών οργανώσεων παροχής βοήθειας δεν έγινε δεκτή, διότι εξαιρέσεις 
βάσει του παρόντος άρθρου παραχωρούνται µόνον σε σαφώς αναγνωρίσιµα οχήµατα που 
µπορούν να ελεγχθούν. Συν τοις άλλοις, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αιτιολογική σκέψη 
(τροπολογία 14) για κάθε εξαιρούµενη κατηγορία χρηστών. 

Τροπολογίες 11 και 27: ∆εν αρµόζει σε µια οδηγία του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου να 
δίδει εντολή στα κράτη µέλη να διαβουλεύονται µε τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές: 
αυτό είναι θέµα επικουρικότητας, που ποικίλλει ανάλογα µε τις κρατικές δοµές κάθε κράτους 
µέλους. 

Τροπολογία 28: Η βάση για τον καθορισµό των διοδίων περιορίσθηκε στο κόστος των 
υποδοµών και το εξωτερικό κόστος αποκλείσθηκε από το Συµβούλιο. 

Τροπολογία 29: Η διαφοροποίηση των διοδίων που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο κρίθηκε 
ανεπαρκής. Η διαφοροποίηση στην κοινή θέση προσφέρει βεβαιότητα και σαφήνεια, µε 
µεγαλύτερο βαθµό ευελιξίας να ποικίλλουν τα διόδια ώστε να αντικατοπτρίζουν κριτήρια 
σχετικά µε το περιβάλλον και την κυκλοφοριακή συµφόρηση. Επιπλέον, δεν 
συµπεριλήφθηκαν τα κριτήρια που αφορούν τα PM10 και NOx, καθώς αντιστοιχούν εν γένει 
στις κλάσεις εκποµπών EURO και είναι δύσκολο να εξακριβωθούν χωριστά. Εξ άλλου, 
τέτοια περιβαλλοντικά κριτήρια θα ήταν αποδεκτά (αν είναι εφικτό) στο πλαίσιο των 
κριτηρίων για τις κλάσεις εκποµπών EURO. 
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Τροπολογίες 16 και 30: Θα ήταν συµβατό µε τον ρόλο των προσαυξήσεων το να 
επιτρέπονται προσαυξήσεις των διοδίων σε αστικές περιοχές, παρ’ όλα ταύτα το Συµβούλιο 
απέρριψε αυτή την τροπολογία. 

Τροπολογία 32: Η υποχρέωση των κρατών µελών να επιβάλλουν τα µέγιστα τέλη διοδίων σε 
οχήµατα των οποίων είναι αδύνατον να ελέγξουν την κατηγορία εκποµπών EURO 
απορρίφθηκε από το Συµβούλιο. 

Τροπολογία 36: Τα άρθρα που αφορούν το καθεστώς αντιστάθµισης (µείωση των φόρων επί 
των οχηµάτων, κ.λπ.) διαγράφηκαν από το Συµβούλιο. 

Τροπολογία 42: Το Συµβούλιο απέρριψε την πρόταση που προέβλεπε την υποβολή έκθεσης 
από την Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα της οδηγίας στα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα 
και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

4.3. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή, ωστόσο ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Τροπολογίες 9, 19, 33, 52: Τα καθεστώτα παραχώρησης δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, διότι η εξαίρεση αυτή θα καθιστούσε την οδηγία 
αναποτελεσµατική. Ωστόσο, το Συµβούλιο εισήγαγε χωριστή δοµή επιβολής ρυθµίσεων για 
τα καθεστώτα παραχώρησης, ούτως ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας των 
καθεστώτων παραχώρησης και να διατηρείται το δικαίωµα της Επιτροπής να επιβάλλει 
ρυθµίσεις. 

Τροπολογίες 46 και 48: Ο καταµερισµός των εσόδων αποκτά προαιρετικό χαρακτήρα, 
σύµφωνα µε το κείµενο του Κοινοβουλίου. 

4.4. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Τροπολογίες 17, 41 και 50: Η Επιτροπή δεν πρέπει να περιορίζεται από οδηγία όταν 
πρόκειται να αναλάβει πρόγραµµα εργασίας αυτού του είδους (µολονότι στη Λευκή Βίβλο 
προγραµµατίζεται να εξετασθεί ο µελλοντικός εσωτερικός καταλογισµός του εξωτερικού 
κόστους). Συν τοις άλλοις, το Συµβούλιο δεν επιθυµεί να υπάρχει µνεία σχετικά µε την 
ανάπτυξη µεθοδολογιών για τις εκτιµήσεις του εξωτερικού κόστους. 

Τροπολογία 37: Τα σχέδια αντιστάθµισης για οποιοδήποτε εθνικό καθεστώς διοδίων 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών και, εποµένως, δεν χρειάζεται να 
αναφέρονται στο πλαίσιο οδηγίας. 

(13 τροπολογίες που δεν παρατίθενται εδώ (15, 19, 35, 40, 44, 45, 47, 49, 51, 53-56) είχαν 
απορριφθεί κατά την ολοµέλεια του Κοινοβουλίου. Οι τροπολογίες 23 και 31 δεν αφορούν το 
αγγλικό κείµενο.) 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτη την κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο. 

Όπως αναφέρεται στη δήλωση που υπέβαλε η Επιτροπή κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου της 
21ης Απριλίου 2005, η Επιτροπή  

• θα αναλύσει εις βάθος τις επιπτώσεις του σταδιακού εσωτερικού καταλογισµού 
του εξωτερικού κόστους των µεταφορών, όταν προβεί στην ενδιάµεση 
επανεξέταση της Λευκής Βίβλου για τις µεταφορές, κατά το τέλος του 2005, 
ιδίως υπό το φως της δεύτερης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

• υπενθυµίζει ότι το δικαίωµα των κρατών µελών να εξαιρούν ορισµένα τµήµατα 
του δικτύου, που προβλέπεται στην κοινή θέση, θα πρέπει να ασκείται χωρίς να 
δηµιουργούνται διακρίσεις και σύµφωνα µε τη Συνθήκη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή θα λάβει ιδίως υπόψη κριτήρια, όπως την ανάγκη να βελτιωθεί η 
προσβασιµότητα των αποµονωµένων περιφερειών ή το επίπεδο συµφόρησης και 
ρύπανσης. 
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Παράρτηµα: ∆ήλωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο της 21ης Απριλίου 2005 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

∆ήλωση της Επιτροπής 

Επ’ ευκαιρία της ενδιάµεσης επανεξέτασης της Λευκής Βίβλου για τις µεταφορές, που 
προβλέπεται για το τέλος του 2005, η Επιτροπή θα αναλύσει εις βάθος τις επιπτώσεις του 
σταδιακού εσωτερικού καταλογισµού του εξωτερικού κόστους των µεταφορών, ιδίως υπό το 
φως της δεύτερης ανάγνωσης της πρότασης οδηγίας «Ευρωβινιέτα» από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι το δικαίωµα των κρατών µελών να εξαιρούν ορισµένα τµήµατα 
του δικτύου πρέπει να ασκείται χωρίς να δηµιουργούνται διακρίσεις και σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα λάβει ιδίως υπόψη αντικειµενικά κριτήρια, όπως 
την ανάγκη να βελτιωθεί η προσβασιµότητα των αποµονωµένων περιφερειών ή το επίπεδο 
συµφόρησης και ρύπανσης. 




