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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0202/133 

Τροπολογία  133 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών 

στα οχήματα που χρησιμοποιούν έργα 

οδικής υποδομής· 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών 

στα οχήματα που χρησιμοποιούν έργα 

οδικής υποδομής καθώς και για την 

εσωτερικοποίηση του εξωτερικού 

κόστους· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή του τίτλου συμπληρώνει καλύτερα τα θέματα της προτεινόμενης νομοθεσίας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/134 

Τροπολογία  134 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) υφιστάμενες βελτιώσεις της 

υποδομής των γεφυρών και των 

σηράγγων για λόγους ασφάλειας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση των εσόδων για τη βελτίωση της ασφάλειας των υφιστάμενων σηράγγων και γεφυρών 

θα συμβάλει στην αποφυγή μεγαλύτερων επενδύσεων, εάν τα μέτρα ληφθούν πολύ αργά. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/135 

Τροπολογία  135 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «τέλος εξωτερικού κόστους»: τέλος 

που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση 

των δαπανών που προκύπτουν σε κράτος 

μέλος και σχετίζονται με την 

ατμοσφαιρική ρύπανση ή την ηχορύπανση 

λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες· 

(8) «τέλος εξωτερικού κόστους»: τέλος 

που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση 

των δαπανών που προκύπτουν σε κράτος 

μέλος και σχετίζονται με την 

ατμοσφαιρική ρύπανση ή την ηχορύπανση 

λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες καθώς 

και την κλιματική αλλαγή και τα 

ατυχήματα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καθώς το εξωτερικό είναι το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών και το οποίο συνεισφέρει στην 

αλλαγή του κλίματος και τα ατυχήματα, θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτόν τον ορισμό. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/136 

Τροπολογία  136 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α. το κόστος της αλλαγής του 

κλίματος λόγω της κυκλοφορίας σημαίνει 

το κόστος των ζημιών που προκαλούνται 

από την αλλαγή του κλίματος, όπως οι 

ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς και τα 

μέτρα για τη μείωση των ζημιών από την 

αλλαγή του κλίματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός αυτός είναι αναγκαίος όπως περιγράφεται στην τροπολογία για τον ορισμό του 

σημείου 8. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/137 

Τροπολογία  137 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12β. «κόστος ατυχήματος»: το κόστος 

των θανάτων και των βαρέων 

τραυματισμών που προκαλούνται από 

τροχαία ατυχήματα και δεν καλύπτονται 

από ασφάλιση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κόστος των ατυχημάτων αποτελεί σημαντικό μέρος του εξωτερικού κόστους και συνεπώς 

πρέπει να καθοριστεί. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/138 

Τροπολογία  138 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7γ – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Δεν επιβάλλεται τέλος εξωτερικού 

κόστους που αφορά την ατμοσφαιρική 

ρύπανση λόγω κυκλοφορίας στα βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα που 

συμμορφώνονται με τα πλέον αυστηρά 

πρότυπα εκπομπών EURO. 

διαγράφεται 

Το πρώτο εδάφιο παύει να ισχύει τέσσερα 

έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 

άρχισαν να ισχύουν οι κανόνες που 

ορίζουν τα εν λόγω πρότυπα. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ακόμη και τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών EURO προκαλούν εξωτερικό κόστος από τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τον θόρυβο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα ατυχήματα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/139 

Τροπολογία  139 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 ζ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση 

επίσημων στοιχείων σχετικά με τις 

εκπομπές CO2 από την Επιτροπή σύμφωνα 

με τον κανονισμό (EU) …/…*****, η 

Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για να 

καθορίσει τις τιμές αναφοράς των 

εκπομπών CO2, καθώς και κατάλληλη 

κατηγοριοποίηση των σχετικών βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων. 

Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση 

επίσημων στοιχείων σχετικά με τις 

εκπομπές CO2 από την Επιτροπή σύμφωνα 

με τον κανονισμό (EU) …/…*****, η 

Επιτροπή προτείνει, στο πλαίσιο της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, για 

να καθορίσει τις τιμές αναφοράς των 

εκπομπών CO2, καθώς και κατάλληλη 

κατηγοριοποίηση των σχετικών οχημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για τη 

μείωση των ζημιών που προκαλούνται 

από την αλλαγή του κλίματος, καθώς και 

το κόστος που προκαλείται από την ίδια 

την αλλαγή του κλίματος, όπως οι 

ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς και οι 

τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η πτυχή της εξωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους της κλιματικής αλλαγής είναι μια 

εξαιρετικά πολιτική απόφαση και πρέπει συνεπώς να αποφασιστεί μέσω της συνήθους 

διαδικασίας. Πρέπει να συμπεριληφθούν διάφορες πτυχές που συμβάλλουν στην κάλυψη αυτών 

των δαπανών. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/140 

Τροπολογία  140 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 ζ – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράλληλα και σύμφωνα με διαδικασία 

ίδια με εκείνη των εκπομπών CO2 που 

αναφέρεται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή 

προτείνει τον καθορισμό τιμών αναφοράς 

των τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνοντας 

υπόψη θανάτους και βαριούς 

τραυματισμούς. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/141 

Τροπολογία  141 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 θ – παράγραφος 2, στοιχεία β και γ και παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Το άρθρο 7θ τροποποιείται ως 

εξής: 

διαγράφεται 

α) στην παράγραφο 2, τα στοιχεία β) 

και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

 

β) οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική 

εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών από 

την αντιμετώπιση των τακτικών χρηστών 

σε σχέση με τους περιστασιακούς 

χρήστες· 

 

γ) οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις 

δεν υπερβαίνουν το 13 % του τέλους 

υποδομής το οποίο καταβάλλουν 

ισοδύναμα οχήματα που δεν είναι 

επιλέξιμα για την έκπτωση ή τη μείωση.· 

 

β) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως 

εξής: 

 

«3. Με την επιφύλαξη των 

προϋποθέσεων του άρθρου 7ζ 

παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

παράγραφος 5, το ύψος των διοδίων 

επιτρέπεται για συγκεκριμένα έργα 

υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που 

προσδιορίζονται στο παράρτημα I του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, να 

διαφοροποιείται με άλλο τρόπο 
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προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπορική 

βιωσιμότητα των εν λόγω έργων, όταν 

αυτά είναι εκτεθειμένα σε άμεσο 

ανταγωνισμό με άλλους τρόπους 

μεταφορών. Η επακόλουθη διάρθρωση 

της χρέωσης είναι γραμμική, αναλογική, 

δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε 

όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και 

δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου 

κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή 

υψηλότερων διοδίων.»· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο αυτό που πρότεινε η Επιτροπή αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της οδηγίας. 

 

 


