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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0222/2019, του M.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
θέσπιση ειδικών διατάξεων και την καταβολή διοδίων για τα βαρέα φορτηγά 
οχήματα με ισχύ σε ολόκληρη την Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση ειδικών κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα 
βαρέα φορτηγά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων για την υπέρβαση του ορίου 
χρόνου προσπέρασης των 30 δευτερολέπτων στους αυτοκινητοδρόμους ή των ενιαίων 
διοδίων. Ζητεί τα έσοδα να διοχετεύονται σε μέτρα για την ενθάρρυνση των μεταφορών 
εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιουνίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

1) Σχετικά με το όριο χρόνου προσπέρασης

Η πρόταση του αναφέροντος αφορά κανόνες οδικής κυκλοφορίας που, ελλείψει νομοθεσίας 
της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Οι υφιστάμενοι κανόνες των 
κρατών μελών συνάδουν με τις διεθνείς συμφωνίες, ιδίως τη Σύμβαση της Βιέννης του 1968 
για την οδική κυκλοφορία, στην πλειονότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
Γερμανίας, ενώ ισχύουν και για τις γειτονικές τρίτες χώρες.
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2) Σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργούν φορτηγά

Όσον αφορά την παρούσα πρόταση για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των οδηγών φορτηγών 
που αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο 
προηγούμενο σημείο είναι επίσης συναφείς.

3) Σχετικά με τη συσκευή καταγραφής

Επί του παρόντος τα περισσότερα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στο ευρωπαϊκό 
οδικό δίκτυο είναι εξοπλισμένα με ψηφιακούς ταχογράφους, που επιτρέπουν την καταγραφή, 
μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων του οδηγού, όπως είναι οι χρόνοι οδήγησης, οι άλλες 
εργασίες, οι περίοδοι διαθεσιμότητας, τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης. Επιτρέπουν 
επίσης τη μέτρηση της ταχύτητας και της απόστασης.

Οι νέοι, έξυπνοι ταχογράφοι που θα εγκατασταθούν σε φορτηγά και λεωφορεία που θα έχουν 
ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος από την 15η Ιουνίου 2019 και 
έπειτα, καταγράφουν επίσης τη θέση του οχήματος έπειτα από κάθε τρεις ώρες συνολικού 
χρόνου οδήγησης, καθώς και στην αρχή και στο τέλος του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Οι 
εθνικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χαρακτηριστικό αυτό για να επιβάλλουν 
νόμους σχετικά με τον κατώτατο μισθό.

Επιπλέον, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συζητούν επί του παρόντος την πρόταση 
δημιουργίας ενός ενισχυμένου έξυπνου ταχογράφου, ο οποίος θα επιτρέπει επίσης την 
καταγραφή της θέσης του φορτηγού κατά τη διέλευση συνόρων αλλά και οποιαδήποτε 
δραστηριότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης του φορτηγού. Το επιπλέον αυτό χαρακτηριστικό, 
αν τελικά εγκριθεί, θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου για 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί κατώτατου μισθού, καθώς και με τους 
κανόνες για τις ενδομεταφορές.

4) Σχετικά με τα διόδια για τα φορτηγά

Το 2017 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα διόδια1, 
αποσκοπώντας στη διευθέτηση προβλημάτων που σχετίζονται με τον τομέα των οδικών 
μεταφορών εν γένει. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) και επιβλαβών αερίων που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση αντίστοιχα, η πίεση σε τμήματα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου 
που έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή συμφόρηση των δρόμων ή οι διακρίσεις σε βάρος ξένων 
χρηστών του οδικού δικτύου.

Δεδομένου ότι τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης (βινιέτες) δεν επαρκούν για την 
αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων, και συχνά αποτελούν πηγή διακρίσεων 

1 COM (2017) 275 final.
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σε βάρος των περιστασιακών χρηστών, σύμφωνα με την πρόταση, τα υφιστάμενα συστήματα 
βινιετών θα καταργηθούν σταδιακά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την επιλογή του 
κατά πόσον ή όχι θα καθιερωθεί σύστημα διοδίων με βάση την απόσταση και, εάν ναι, σε 
ποιο τμήμα του οδικού τους δικτύου.

Η πρόταση θα επιτρέψει συγκεκριμένα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τέλη κυκλοφοριακής 
συμφόρησης σε τμήματα των οδικών δικτύων τους στα οποία συχνά δημιουργείται 
κυκλοφοριακή συμφόρηση ή προσαυξήσεις σε περιοχές που επηρεάζονται από σημαντικές 
περιβαλλοντικές ζημίες ή οξεία κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με την πρόταση, τα 
έσοδα από τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης εναλλακτικών υποδομών ή υπηρεσιών μεταφορών.

Επί του παρόντος η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας2. Τον 
Οκτώβριο του 2018 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση3, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που θα απαιτούσαν από 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα έσοδα που προκύπτουν από τα διόδια για τη 
βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών συνολικά. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο 
συνεχίζονται.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά τις προτάσεις για θέσπιση ορίου στον χρόνο προσπέρασης και για τους ειδικούς 
κανόνες που ισχύουν για τη συμπεριφορά των οδηγών φορτηγών όταν έρχονται αντιμέτωποι 
με κυκλοφοριακή συμφόρηση, η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευή ελέγχου και τους κανόνες σχετικά με τα 
διόδια που εφαρμόζονται στα βαρέα φορτηγά οχήματα, η Επιτροπή θεωρεί ότι επαρκούν οι 
τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 2017. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το τελικό κείμενο που προέκυψε από τις συζητήσεις για την 
πρόταση της Επιτροπής θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις αντίστοιχες θέσεις του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. Ι), που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2020

1) Σχετικά με το όριο χρόνου προσπέρασης

Η πρόταση του αναφέροντος αφορά κανόνες οδικής κυκλοφορίας που, ελλείψει νομοθεσίας 
της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Οι υφιστάμενοι κανόνες των 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423
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κρατών μελών συνάδουν με τις διεθνείς συμφωνίες, ιδίως τη Σύμβαση της Βιέννης του 1968 
για την οδική κυκλοφορία, στην πλειονότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
Γερμανίας, ενώ ισχύουν και για τις γειτονικές τρίτες χώρες.

2) Σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργούν φορτηγά

Όσον αφορά την παρούσα πρόταση για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των οδηγών φορτηγών 
που αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο 
προηγούμενο σημείο είναι επίσης συναφείς.

3) Σχετικά με τη συσκευή καταγραφής

Επί του παρόντος, τα περισσότερα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στο ευρωπαϊκό 
οδικό δίκτυο είναι εξοπλισμένα με ψηφιακούς ταχογράφους, που επιτρέπουν την καταγραφή, 
μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων του οδηγού, όπως είναι οι χρόνοι οδήγησης, οι άλλες 
εργασίες, οι περίοδοι διαθεσιμότητας, τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης. Επιτρέπουν 
επίσης τη μέτρηση της ταχύτητας και της απόστασης.

Οι νέοι, έξυπνοι ταχογράφοι που θα εγκατασταθούν σε φορτηγά και λεωφορεία που θα έχουν 
ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος από την 15η Ιουνίου 2019 και 
έπειτα, καταγράφουν επίσης τη θέση του οχήματος έπειτα από κάθε τρεις ώρες συνολικού 
χρόνου οδήγησης, καθώς και στην αρχή και στο τέλος του ημερήσιου χρόνου εργασίας. 
Ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες, οι εθνικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
χαρακτηριστικό αυτό για να επιβάλλουν νόμους σχετικά με τον κατώτατο μισθό.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2019, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέκριναν νομοθετικά 
μέτρα για τη δημιουργία ενός ενισχυμένου έξυπνου ταχογράφου (έξυπνος ταχογράφος 2), ο 
οποίος θα επιτρέπει επίσης την καταγραφή της θέσης του φορτηγού κατά τη διέλευση 
συνόρων αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης του. Αυτά τα 
πρόσθετα χαρακτηριστικά θα παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσθετες 
πληροφορίες ώστε και αυτές με τη σειρά τους να επαληθεύουν ότι οι οδηγοί όντως 
αμείβονται όπως ορίζει το κράτος μέλος υποδοχής όταν εκτελούν ορισμένα είδη πράξεων, 
καθώς και ότι τηρούνται οι κανόνες για τις ενδομεταφορές.

4) Σχετικά με τα διόδια για τα φορτηγά

Το 2017 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα διόδια4, 
αποσκοπώντας στη διευθέτηση προβλημάτων που σχετίζονται με τον τομέα των οδικών 
μεταφορών εν γένει. Μεταξύ των προβλημάτων αυτών είναι οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) και επιβλαβών αερίων που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση αντίστοιχα, η πίεση σε τμήματα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου 

4 COM (2017) 275 final.
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που έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή συμφόρηση των δρόμων ή οι διακρίσεις σε βάρος ξένων 
χρηστών του οδικού δικτύου.

Δεδομένου ότι τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης (βινιέτες) δεν επαρκούν για την 
αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων, και συχνά αποτελούν πηγή διακρίσεων 
σε βάρος των περιστασιακών χρηστών, σύμφωνα με την πρόταση, τα υφιστάμενα συστήματα 
βινιετών θα καταργηθούν σταδιακά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την επιλογή του 
κατά πόσον ή όχι θα καθιερωθεί σύστημα διοδίων με βάση την απόσταση και, εάν ναι, σε 
ποιο τμήμα του οδικού τους δικτύου.

Το προτεινόμενο κείμενο θα επιτρέψει συγκεκριμένα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τέλη 
κυκλοφοριακής συμφόρησης σε τμήματα των οδικών δικτύων τους στα οποία συχνά 
δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση ή προσαυξήσεις σε περιοχές που επηρεάζονται από 
σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες ή οξεία κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με την 
πρόταση, τα έσοδα από τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εναλλακτικών υποδομών ή υπηρεσιών μεταφορών.

Επί του παρόντος η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας5. Τον 
Οκτώβριο του 2018 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση6, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που θα απαιτούσαν από 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα έσοδα που προκύπτουν από τα διόδια για τη 
βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών συνολικά. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο 
συνεχίζονται.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά τις προτάσεις για θέσπιση ορίου στον χρόνο προσπέρασης και για τους ειδικούς 
κανόνες που ισχύουν για τη συμπεριφορά των οδηγών φορτηγών όταν έρχονται αντιμέτωποι 
με κυκλοφοριακή συμφόρηση, η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευή ελέγχου και τους κανόνες σχετικά με τα 
διόδια που εφαρμόζονται στα βαρέα φορτηγά οχήματα, η Επιτροπή θεωρεί ότι επαρκούν οι 
τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 2017. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νομοθέτης έχει συμφωνήσει σε πολιτικό επίπεδο επί του κειμένου 
για το πρώτο ερώτημα. Τα σχετικά με τα διόδια κείμενα είναι ακόμη υπό συζήτηση μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423

