
 

AM\1157460EL.docx  PE621.709v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0200/12 

Τροπολογία  12 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Φορολογία οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν 

ορισμένα έργα υποδομής 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 

ένα πλαίσιο για την εναρμόνιση των 

κανόνων σχετικά με τη βιώσιμη 

φορολόγηση των οχημάτων.  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0200/13 

Τροπολογία  13 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Φορολογία οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν 

ορισμένα έργα υποδομής 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Από τη φύση τους, τα ετήσια τέλη 

κυκλοφορίας οχημάτων αποτελούν μη 

ανταποδοτικές πληρωμές που συνδέονται 

με το γεγονός ότι το όχημα είναι 

ταξινομημένο για λογαριασμό του 

φορολογουμένου κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης περιόδου και, ως εκ τούτου, 

δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη χρήση 

των υποδομών. Για παρόμοιους λόγους, η 

φορολόγηση των οχημάτων δεν είναι 

αποτελεσματική όσον αφορά την παροχή 

κινήτρων για καθαρότερες και πιο 

αποδοτικές μεταφορές, ή τη μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

(2) Από τη φύση τους, τα ετήσια τέλη 

κυκλοφορίας οχημάτων αποτελούν μη 

ανταποδοτικές πληρωμές που συνδέονται 

με το γεγονός ότι το όχημα είναι 

ταξινομημένο για λογαριασμό του 

φορολογουμένου κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης περιόδου και, ως εκ τούτου, 

δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη χρήση 

των υποδομών. Για παρόμοιους λόγους, η 

φορολόγηση των οχημάτων και η χρέωση 

για τη χρήση των υποδομών βάσει 

απόστασης δεν θα πρέπει να 

αλληλοεπικαλύπτονται, αλλά θα πρέπει να 

είναι συμπληρωματικές με στόχο την 

παροχή κινήτρων για καθαρότερες και πιο 

αποδοτικές μεταφορές ή για τη μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0200/14 

Τροπολογία  14 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Φορολογία οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν 

ορισμένα έργα υποδομής 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα διόδια, τα οποία συνδέονται 

άμεσα με τη χρήση του οδικού δικτύου, 

αρμόζουν πολύ καλύτερα για την επίτευξη 

αυτών των στόχων. Σύμφωνα με το 

άρθρο 7ια της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, τα 

κράτη μέλη που επιβάλλουν διόδια 

μπορούν να προβλέπουν κατάλληλη 

αντιστάθμιση για τους εθνικούς 

μεταφορείς. 

(3) Τα διόδια, τα οποία συνδέονται 

άμεσα με τη χρήση του οδικού δικτύου 

βάσει απόστασης, αρμόζουν πολύ 

καλύτερα για την επίτευξη ορισμένων εξ 

αυτών των στόχων, χωρίς να εξαιρείται η 

φορολόγηση του οικονομικού, 

περιβαλλοντικού και κοινωνικού 

αντικτύπου καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του οχήματος. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0200/15 

Τροπολογία  15 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Φορολογία οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν 

ορισμένα έργα υποδομής 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η επιβολή φορολόγησης των 

οχημάτων συνεπάγεται κόστος το οποίο 

μέχρι στιγμής επωμίζεται υποχρεωτικά ο 

κλάδος σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν 

τα διόδια εισπράττονται από τα κράτη 

μέλη. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση 

οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως 

εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων. 

(4) Η επιβολή φορολόγησης των 

οχημάτων αποτελεί κίνητρο για τον κλάδο 

προκειμένου να αναπτύξει πιο βιώσιμα 

μηχανοκίνητα οχήματα σε κάθε 

περίπτωση, ακόμη και αν τα διόδια 

εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ 

τούτου, η φορολόγηση οχημάτων θα 

πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά 

προς την καθιέρωση διοδίων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0200/16 

Τροπολογία  16 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Φορολογία οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν 

ορισμένα έργα υποδομής 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για 

μείωση της φορολόγησης οχημάτων, 

ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων 

που προβλέπονται στην οδηγία 

1999/62/ΕΚ. Προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων 

του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων 

εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη 

μέλη, η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι 

σταδιακή. 

(5) Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να ενθαρρυνθούν να εφαρμόζουν πιο 

βιώσιμη φορολόγηση οχημάτων, με βάση 

τον αντίκτυπο καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής καθώς και του βάρους και 

των διαστάσεων του οχήματος, όπως 

είναι κυρίως ο φόρος άνθρακα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0200/17 

Τροπολογία  17 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Φορολογία οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν 

ορισμένα έργα υποδομής 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν να καταργήσουν τα 

αλληλοσυγκρουόμενα φορολογικά 

κίνητρα, τα οποία αντιστρατεύονται μια 

κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και 

επιδοτούν μη αποδοτικά και ρυπογόνα 

οχήματα, όπως τα εταιρικά 

πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα· 

Or. en 

 


