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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0202/160 

Τροπολογία  160 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 3 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Από την [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη 

μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα 

ελαφρά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που 

θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω 

ημερομηνία θα καταργηθούν σταδιακά 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/161 

Τροπολογία  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 4 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 α – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στον βαθμό που τα τέλη χρήσης 

εφαρμόζονται σε σχέση με επιβατηγά 

αυτοκίνητα, η χρήση της υποδομής είναι 

διαθέσιμη για τις παρακάτω περιόδους 

τουλάχιστον: 10 ημέρες, έναν μήνα ή δύο 

μήνες ή αμφότερα και ένα έτος. Το ύψος 

του διμηνιαίου τέλους είναι κατ’ ανώτατο 

όριο ίσο με το 30 % του ετήσιου τέλους, 

το μηνιαίο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο 

με το 18 % του ετήσιου τέλους και το 

τέλος των 10 ημερών ίσο κατ’ ανώτατο 

όριο με το 8 % του ετήσιου τέλους. 

διαγράφεται 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιστούν 

δυνατή τη χρήση της υποδομής και για 

άλλα χρονικά διαστήματα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

τέλη σύμφωνα με την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης μεταξύ χρηστών, 

λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών 

παραγόντων, ιδίως του ετήσιου τέλους 

και των τελών που εφαρμόζονται για τις 

άλλες περιόδους που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο, των υφιστάμενων τρόπων 

χρήσης και του διοικητικού κόστους. 

 

Όσον αφορά τα καθεστώτα επιβολής 

τελών χρήσης που θεσπίστηκαν πριν την 

31η Μαΐου 2017, τα κράτη μέλη μπορούν 

να διατηρούν τέλη πάνω από τα όρια που 
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τίθενται στο πρώτο εδάφιο, που 

βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την εν λόγω 

ημερομηνία και αντίστοιχα υψηλότερα 

τέλη για άλλες περιόδους χρήσης, σε 

συμμόρφωση με την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. Ωστόσο, συμμορφώνονται 

με τα όρια που τίθενται στο πρώτο 

εδάφιο καθώς και στο δεύτερο εδάφιο 

μόλις τεθούν σε ισχύ ρυθμίσεις περί 

διοδίων ή τελών που έχουν υποστεί 

ουσιαστική τροποποίηση και, το 

αργότερο, από την 1η Ιανουαρίου 2024. 

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/162 

Τροπολογία  162 

Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 4 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 α – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όσον αφορά τα μικρά λεωφορεία 

και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα, τα 

κράτη μέλη συμμορφώνονται είτε με την 

παράγραφο 2 είτε με την παράγραφο 3. 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ωστόσο 

υψηλότερα τέλη χρήσης για τα μικρά 

λεωφορεία και τα μικρά φορτηγά 

αυτοκίνητα από την 1η Ιανουαρίου 2024 

το αργότερο.· 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Τροπολογία  163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 6 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7δα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Προστίθεται το ακόλουθο 

άρθρο 7δα: 

διαγράφεται 

   

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτημα V, να θεσπίζουν τέλος 

κυκλοφοριακής συμφόρησης σε 

οποιοδήποτε τμήμα του οδικού τους 

δικτύου που υφίσταται συμφόρηση. Το 

τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης 

μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στα 

τμήματα εκείνα των οδών που υφίστανται 

τακτικά συμφόρηση και μόνο κατά τα 

χρονικά διαστήματα που υφίσταται 

συνήθως η εν λόγω συμφόρηση. 

 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 

τμήματα των οδών και τις χρονικές 

περιόδους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που σχετίζονται με το επίπεδο 

έκθεσης του οδικού δικτύου και του γύρω 

χώρου σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

όπως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης ή το 

μήκος των σειρών αναμονής. 

 

3. Τέλος κυκλοφοριακής 

συμφόρησης που επιβάλλεται σε 

οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου 
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εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις 

κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με τους 

τυποποιημένους συντελεστές ισοδυναμίας 

του παραρτήματος V. 

4. Το τέλος κυκλοφοριακής 

συμφόρησης αντανακλά το κόστος που 

επιβάλλεται από ένα όχημα στους άλλους 

χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα 

στην κοινωνία, ωστόσο δεν υπερβαίνει τα 

ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο 

παράρτημα VI για οποιονδήποτε τύπο 

οδικού δικτύου. 

 

5. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

κατάλληλους μηχανισμούς για τον έλεγχο 

του αντίκτυπου των τελών 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και την 

επανεξέταση του επιπέδου τους. 

Επανεξετάζουν τακτικά το επίπεδο των 

τελών, τουλάχιστον κάθε τρία έτη, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι 

υψηλότερα από το κόστος της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης που 

παρατηρείται στο εν λόγω κράτος μέλος 

και παράγεται στα συγκεκριμένα 

τμήματα του οδικού δικτύου που 

υπόκεινται στο τέλος κυκλοφοριακής 

συμφόρησης.· 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/164 

Τροπολογία  164 

Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 7στ – παράγραφος 1α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1α. Σε περίπτωση νέων 

διασυνοριακών έργων, επιτρέπεται να 

προστεθεί προσαύξηση μόνο εφόσον 

συμφωνούν όλα τα κράτη μέλη που 

εμπλέκονται στα εν λόγω έργα. 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Τροπολογία  165 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 8 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7ζα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7ζα:  διαγράφεται 

«Άρθρο 7ζα  

1. Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα κράτη 

μέλη δύνανται να διαφοροποιούν τα 

διόδια και τα τέλη χρήσης ανάλογα με 

την περιβαλλοντική επίδοση του 

οχήματος. 

 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα 

κράτη μέλη διαφοροποιούν τα διόδια και, 

στην περίπτωση των τελών χρήσης, 

τουλάχιστον τα ετήσια τέλη, ανάλογα με 

τις εκπομπές CO2 και ρύπων των 

οχημάτων σύμφωνα με τους κανόνες του 

παραρτήματος VII. 

 

3. Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο 

οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας 

μεταφοράς αδυνατεί να παρουσιάσει τα 

δικαιολογητικά του οχήματος που 

απαιτούνται για την επιβεβαίωση των 

επιπέδων των εκπομπών του οχήματος 

(πιστοποιητικό συμμόρφωσης) σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…της 

Επιτροπής ******, τα κράτη μέλη 

δύνανται να επιβάλλουν διόδια ή ετήσια 

τέλη χρήσης μέχρι το μέγιστο 

προβλεπόμενο επίπεδο. 

 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η  
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εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9ε για την 

τροποποίηση του παραρτήματος VII 

προκειμένου να προσαρμόζει τις 

μεθόδους που καθορίζονται στο 

παράρτημα στην τεχνική πρόοδο. 

_____________ 

****** Κανονισμός (ΕΕ) 2017/xxx της 

Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που αφορά την έγκριση 

τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον 

αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά 

και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 

6) και σχετικά με την πρόσβαση σε 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της 

Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

692/2008 (ΕΕ L xxx) και της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση 

πλαισίου για την έγκριση των 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των 

συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών 

μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 

263 της 9.10.2007, σ. 1)»· 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Τροπολογία  166 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 11 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 7ι – παράγραφος 4 – πρώτη πρόταση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στην παράγραφο 4, η πρώτη περίοδος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

διαγράφεται 

«Όταν είναι οικονομικά εφικτό, τα κράτη 

μέλη διενεργούν την επιβολή και 

είσπραξη τέλους εξωτερικού κόστους και 

τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω 

ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο 

πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ.»· 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Τροπολογία  167 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 14 – στοιχείο β 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 

3: 

διαγράφεται 

«3. Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφοριακής 

συμφόρησης, ή το χρηματικό τους 

ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της 

συμφόρησης, ιδίως με: 

 

α) την υποστήριξη υποδομής και 

υπηρεσιών μαζικής μεταφοράς· 

 

β) την εξάλειψη σημείων συμφόρησης 

του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών· 

 

γ) την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών 

για τους χρήστες των μεταφορών.»· 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Τροπολογία  168 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 18 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) το σύνολο των εσόδων από τέλη 

κυκλοφοριακής συμφόρησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Τροπολογία  169 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 18 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) αξιολόγηση του επιπέδου 

κυκλοφοριακής συμφόρησης στο δίκτυο 

με διόδια κατά τις ώρες κυκλοφοριακής 

αιχμής, βάσει παρατηρήσεων σχετικά με 

την πραγματική κίνηση σε 

αντιπροσωπευτικό αριθμό τμημάτων του 

σχετικού δικτύου όπου παρατηρείται 

κυκλοφοριακή συμφόρηση και της 

εξέλιξής του από την τελευταία έκθεση· 

διαγράφεται 

Or. en 


