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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1704/2012 του Englund Lennart, σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το αίτημά του για ισότιμη αντιμετώπιση όσον αφορά τα τέλη κυκλοφοριακής 
συμφόρησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει το γεγονός ότι στη Σουηδία μόνο οι Σουηδοί υποχρεούνται να 
καταβάλλουν το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης, σε αντίθεση με τους αλλοδαπούς ή τα 
ξένα εμπορικά οχήματα. Ισχυρίζεται ότι η πόλη του Γκέτεμποργκ ευνοεί τις ξένες μεταφορές 
–γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τον αναφέροντα, είναι αντίθετο προς τις βασικές αρχές της 
ΕΕ σχετικά με τον ανταγωνισμό. Ζητεί την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών στην ΕΕ 
και την καταβολή των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης επί ίσοις όροις. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ύψιστη σημασία στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
και της ρύπανσης στις αστικές περιοχές. Ο στόχος αυτός προβλέπεται στη Λευκή Βίβλο 
«Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - Για ένα ανταγωνιστικό και 
αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών πόρων»1. Η χρήση των τελών συμφόρησης σε 
συνδυασμό με άλλα μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.
                                               
1 COM (2011) 144 τελικό της 28.3.2011.
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Το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απαγορεύει 
κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας στο έδαφος ενός κράτους μέλους, δεν παραβιάζεται από την 
προτιμησιακή μεταχείριση των μη κατοίκων.

Για να συμμορφωθούν με την αρχή της επικουρικότητας, οι αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές 
ή τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για την εκπόνηση και την εφαρμογή ειδικών μέτρων στις 
πόλεις.

Συμπέρασμα

Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό, την εκτέλεση και την εφαρμογή των 
μέτρων κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις πόλεις, καθώς και τον προσδιορισμό 
πιθανών διακριτικης φύσης μέτρων η συνεπειών.

Ως εκ τούτου, ο αναφέρων καλείται να απευθύνει τις παρατηρήσεις του στην αρμόδια 
υπηρεσία της δημοτικής διοίκησης του Γκέτεμποργκ.


