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Θέμα: Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την 
καθιέρωση οδικών τελών 

Βασική προϋπόθεση για οδικά τέλη χωρίς διακρίσεις είναι να καταβάλλουν όλοι οι χρήστες το ίδιο 
τέλος για τη χρήση του οδικού δικτύου. Mία από τις βασικότερες ανησυχίες της Επιτροπής όσον 
αφορά την αρχική νομοθεσία της Γερμανίας σχετικά με τα οδικά τέλη ήταν το γεγονός ότι 
μεροληπτούσε εις βάρος των αλλοδαπών οδηγών, επειδή  προσέφερε στους κατοίκους της Γερμανίας 
μείωση φόρου αντίστοιχη προς το ακριβές ποσό του κόστους των διοδίων. Έτσι, η αφαίρεση των 
οδικών τελών από τον φόρο οχημάτων θα οδηγούσε σε εκ των πραγμάτων απαλλαγή από τα τέλη, 
αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στη Γερμανία. Δεδομένου ότι αυτό το 
πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπιστεί, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, με σκοπό 
ενδεχόμενη  παραπομπή της Γερμανίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Ωστόσο, η 
Επιτροπή θα αναστείλει τώρα τη διαδικασία επί παραβάσει, διότι κατέληξε σε συμφωνία με τη 
Γερμανία την 1η Δεκεμβρίου 2016. Τόσο η Επίτροπος κ. Violeta Bulc όσο και ο Υπουργός Μεταφορών 
της Γερμανίας Alexander Dobrindt είναι πεπεισμένοι ότι το νέο σύστημα δεν είναι μεροληπτικό και 
«συνάδει πλήρως με το δίκαιο της Ένωσης».   

Ωστόσο, η τροποποιημένη πρόταση διασφαλίζει ότι μόνο τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στη 
Γερμανία θα επωφελούνται από την αφαίρεση των οδικών τελών από τον ετήσιο φόρο οχήματος που 
καταβάλλεται για αυτά.   Εκ των πραγμάτων — και αυτό επιβεβαιώθηκε εκ νέου στο κοινό από τον 
Γερμανό Υπουργό Μεταφορών — και πάλι μόνο οι αλλοδαποί χρήστες θα καταβάλλουν στην ουσία τα 
γερμανικά οδικά τέλη. 

Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποιο βαθμό η πολιτική αυτή συμφωνία αίρει τις διακρίσεις 
λόγω ιθαγένειας; 

Η Επιτροπή θεωρεί αυτό το αναθεωρημένο σύστημα χρέωσης σημαντικό πρώτο βήμα προς την 
υλοποίηση των σχεδίων της για δημιουργία ενός συστήματος είσπραξης οδικών τελών σε επίπεδο ΕΕ.  

Για ποιον ακριβώς λόγο επικροτεί η Επιτροπή το σύστημα αυτό, στόχος του οποίου είναι να 
χρεώνονται κυρίως οι αλλοδαποί χρήστες; 
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