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Θέμα: Αναφορά 1035/2012, του Luigi Perrone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ελλιπή σήμανση στον σταθμό διοδίων στα σύνορα Ιταλίας-Σλοβενίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στα σύνορα Ιταλίας-Σλοβενίας στην Τεργέστη δεν υπάρχει 
σαφής σήμανση σχετικά με την υποχρέωση καταβολής διοδίων για την κυκλοφορία στους 
αυτοκινητόδρομους της Σλοβενίας.

Ως εκ τούτου, καθώς πολλοί οδηγοί αγνοούν την εν λόγω υποχρέωση, υποχρεώνονται από τις 
αστυνομικές αρχές της Σλοβενίας που τους σταματούν να καταβάλουν άμεσα πρόστιμο 
ύψους 150 ευρώ αντί άμεσης κατάσχεσης του αυτοκινήτου και των εγγράφων. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, το εν λόγω μέτρο είναι άδικο και αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη 
κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα τέλη χρήσης οδικού δικτύου εφαρμόζεται μόνο στα 
βαρέα φορτηγά οχήματα (η λεγόμενη «οδηγία για την ευρωβινιέτα»)1.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη οφείλουν, όταν εισάγουν διόδια ή χρονοεξαρτώμενα τέλη (βινιέτα) 

                                               
1 Οδηγία 1999/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/38/ΕΚ και από την οδηγία 2011/76/ΕΕ, ΕΕ L 
157/8, 9 Ιουνίου 2006.
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για τα επιβατηγά οχήματα, να τηρούν τις συναφείς διατάξεις της Συνθήκης. Ως προς το θέμα 
αυτό, η Επιτροπή εκτιμά ότι η επιβολή διοδίων και τελών δεν θα πρέπει να εισάγει, άμεσα ή 
έμμεσα, διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια, τη χώρα ή τον τόπο εγκατάστασης ή ταξινόμησης 
του οχήματος ή την προέλευση ή τον προορισμό της μεταφοράς. 

Όπως συνιστά η Επιτροπή στις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των 
τελών χρήσης των εθνικών οδικών υποδομών στα ελαφρά οχήματα ΙΧ1, είναι σημαντικό να 
παρέχεται στους οδηγούς επαρκής ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση αγοράς βινιέτας 
πριν να εισέλθουν στο οδικό δίκτυο για το οποίο απαιτούνται τέλη. Με βάση τις πληροφορίες 
που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η εν λόγω ενημέρωση παρέχεται στη Σλοβενία και 
βινιέτες διατίθενται προς πώληση όλο το εικοσιτετράωρο στα πρατήρια καυσίμων. 

Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, στα σημεία διέλευσης των 
σλοβενικών συνόρων διατίθεται ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση αγοράς βινιέτας. 

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα ότι επιβάλλεται η παροχή ενδεδειγμένης ενημέρωσης και θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για να λάβει περαιτέρω μέτρα, αν χρειαστεί.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road/doc/com-2012-199.pdf.


