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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/142 

Τροπολογία  142 

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 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στην ανακοίνωσή της για την 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

κινητικότητα χαμηλών εκπομπών14, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα πρότεινε την 

αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 

επιβολή τελών στα φορτηγά, ώστε να 

επιτρέψει επίσης την επιβολή τελών με 

βάση τη διαφοροποίηση των επιπέδων 

διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να 

επεκτείνει ορισμένες από τις αρχές της 

οδηγίας στα λεωφορεία και τα πούλμαν, 

καθώς και στα επιβατηγά αυτοκίνητα και 

τα ημιφορτηγά. 

(2) Στην ανακοίνωσή της για την 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

κινητικότητα χαμηλών εκπομπών14, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα πρότεινε την 

αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 

επιβολή τελών στα φορτηγά, ώστε να 

επιτρέψει επίσης την επιβολή τελών με 

βάση τη διαφοροποίηση των επιπέδων 

διοξειδίου του άνθρακα. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/143 

Τροπολογία  143 

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 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Όλα τα βαρέα επαγγελματικά 

οχήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 

οδικές υποδομές και συμβάλλουν στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ τα ελαφρά 

οχήματα αποτελούν την πηγή των 

περισσότερων αρνητικών 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων από τις οδικές μεταφορές 

που αφορούν τις εκπομπές και την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για να 

εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και ο 

θεμιτός ανταγωνισμός, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η συμπερίληψη των 

οχημάτων που δεν καλύπτονται επί του 

παρόντος από το πλαίσιο που 

περιγράφεται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ ου 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15 σε σχέση με τα διόδια και 

τα τέλη χρήσης στο εν λόγω πλαίσιο. Θα 

πρέπει επομένως να επεκταθεί το πεδίο 

εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα πέρα από αυτά 

που προορίζονται για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων και στα ελαφρά οχήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών 

αυτοκινήτων. 

διαγράφεται 

_________________  

15 Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών 

στα βαρέα φορτηγά οχήματα που 
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χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

(ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42). 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/144 

Τροπολογία  144 

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 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Από τη φύση τους, τα 

χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης δεν 

αποτυπώνουν με ακρίβεια το κόστος 

υποδομής που πραγματικά προκύπτει και, 

για παρόμοιους λόγους, δεν είναι 

αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την 

παροχή κινήτρων για πιο καθαρή και 

αποδοτική λειτουργία ή μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θα πρέπει 

επομένως να αντικατασταθούν σταδιακά 

από τέλη με βάση την απόσταση που είναι 

πιο δίκαια, αποδοτικά και 

αποτελεσματικά. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/145 

Τροπολογία  145 

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 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα ελαφρά οχήματα ευθύνονται 

για τα δύο τρίτα των αρνητικών 

επιπτώσεων των οδικών μεταφορών στο 

περιβάλλον και την υγεία. Είναι επομένως 

σημαντικό να δοθεί κίνητρο για τη χρήση 

των πλέον καθαρών και υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης οχημάτων μέσω 

της διαφοροποίησης των οδικών τελών 

βάσει των συντελεστών συμμόρφωσης 

που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/42718 της Επιτροπής, τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής19 και τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2017/xxx της 

Επιτροπής20. 

διαγράφεται 

_________________  

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της 

Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 

από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 

οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 

31.3.2016, σ. 1–98). 

 

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της 

Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2016, για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές 

από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά 

οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 

26.4.2016, σ. 1-22). 

 

20   
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/146 

Τροπολογία  146 

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 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

στην οποία συμβάλλουν όλα τα οχήματα 

με κινητήρα σε διαφορετικό βαθμό, 

αντιπροσωπεύει κόστος που ανέρχεται σε 

περίπου 1 % του ΑΕΠ. Σημαντικό μέρος 

του κόστους αυτού μπορεί να αποδοθεί 

στην υπεραστική κυκλοφοριακή 

συμφόρηση. Θα πρέπει επομένως να 

επιτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένου 

τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπό 

την προϋπόθεση να εφαρμόζεται σε όλες 

τις κατηγορίες οχημάτων. Προκειμένου 

να είναι αποδοτικό και αναλογικό, το 

τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει 

του οριακού κόστους συμφόρησης και να 

διαφοροποιείται σύμφωνα με την 

τοποθεσία, τον χρόνο και την κατηγορία 

οχήματος. Προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος των 

τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα 

πρέπει να κατανέμονται αντίστοιχα έσοδα 

στα έργα σχετικά με την αντιμετώπιση 

των πηγών του προβλήματος. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/147 

Τροπολογία  147 

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 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Τα τέλη κυκλοφοριακής 

συμφόρησης θα πρέπει να αποτυπώνουν 

το πραγματικό κόστος που επιβάλλεται 

από κάθε όχημα άμεσα στους άλλους 

χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα 

στην κοινωνία εν γένει, κατά τρόπο 

αναλογικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσανάλογη παρεμπόδιση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, θα 

πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα 

ποσά σε συνάρτηση με το οριακό κόστος 

συμφόρησης σε κατάσταση που 

προσεγγίζει το όριο, όταν δηλαδή ο 

κυκλοφοριακός φόρτος προσεγγίζει την 

κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόμου. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/148 

Τροπολογία  148 

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 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Τα οδικά τέλη μπορούν να 

κινητοποιήσουν πόρους που συμβάλλουν 

στη χρηματοδότηση της συντήρησης και 

της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας 

υποδομής μεταφορών. Είναι επομένως 

σκόπιμο να δοθεί κίνητρο στα κράτη μέλη 

να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από τα 

οδικά τέλη αναλόγως και, προς τον σκοπό 

αυτό, να απαιτείται η εκ μέρους τους 

επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 

χρήση των εν λόγω εσόδων. Αυτό 

αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό 

πιθανών χρηματοδοτικών κενών και την 

αύξηση της δημόσιας αποδοχής των 

οδικών τελών. 

(19) Τα οδικά τέλη μπορούν να 

κινητοποιήσουν πόρους που συμβάλλουν 

στη χρηματοδότηση της συντήρησης και 

της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας 

υποδομής μεταφορών. Είναι επομένως 

σκόπιμο τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 

τα έσοδά τους από τα οδικά τέλη αναλόγως 

και, προς τον σκοπό αυτό, να απαιτείται η 

εκ μέρους τους επαρκής υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν 

λόγω εσόδων. Τα έσοδα από τα διόδια θα 

επενδυθούν για τη διατήρηση της 

υποδομής μεταφορών. Αυτό αναμένεται 

να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών 

χρηματοδοτικών κενών και την αύξηση της 

δημόσιας αποδοχής των οδικών τελών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0202/149 

Τροπολογία  149 

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 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Δεδομένου ότι ο στόχος της 

παρούσας οδηγίας είναι ιδίως να 

εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά συστήματα 

καθορισμού των τιμών που εφαρμόζονται 

σε οχήματα πέρα από τα βαρέα φορτηγά 

οχήματα εφαρμόζονται εντός συνεκτικού 

πλαισίου που διασφαλίζει ίση μεταχείριση 

σε όλη την Ένωση, κάτι που δεν μπορεί 

να επιτευχθεί επαρκώς σε επίπεδο 

κράτους μέλους αλλά μπορεί, λόγω της 

διασυνοριακής φύσης των οδικών 

μεταφορών και των προβλημάτων που 

έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει η 

παρούσα οδηγία, να επιτευχθεί καλύτερα 

σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, η οποία αναφέρεται στο 

άρθρο 5 της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας, όπως 

διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο 

που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 

αυτού του στόχου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


