
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 20. 7. 1999L 187/42

Ο∆ΗΓΙΑ 1999/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Ιουνίου 1999

περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούν ορισµένα έργα υποδοµής

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 παράγραφος 1 και το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των περιφερειών (3),

ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού µεταξύ των
επιχειρήσεων µεταφορών στα διάφορα κράτη µέλη απαιτεί
τόσο την εναρµόνιση των συστηµάτων φορολόγησης όσο
και την καθιέρωση δικαίων µηχανισµών για τον καταλογισµό
των δαπανών της υποδοµής στους µεταφορείς·

(2) µόνο σταδιακά θα µπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι
αυτοί·

(3) έχει επιτευχθεί κάποιος βαθµός εναρµόνισης όσον αφορά τα
συστήµατα επιβολής τελών µε την έκδοση της οδηγίας 92/
81/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για
την εναρµόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατα-
νάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή (5), και της
οδηγίας 92/82/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου
1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών
φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή (6)·

(4) το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε µε την
απόφασή του της 5ης Ιουλίου 1995 στην υπόθεση C-21/
94, Κοινοβούλιο κατά Συµβουλίου (7), την οδηγία 93/89/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά
µε την εφαρµογή, εκ µέρους των κρατών µελών, των φόρων
επί ορισµένων οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για
οδική µεταφορά εµπορευµάτων, καθώς και των διοδίων και
τελών χρήσης που εισπράττονται για την χρησιµοποίηση
ορισµένων έργων υποδοµής (8), διατηρώντας τα αποτελέ-
σµατα της εν λόγω οδηγίας έως ότου το Συµβούλιο εγκρίνει

νέα οδηγία· ότι κατά συνέπεια, η οδηγία 93/89/ΕΟΚ αντι-
καθίσταται από την παρούσα οδηγία·

(5) υπό τις σηµερινές συνθήκες, η προσαρµογή των εθνικών
συστηµάτων επιβολής τελών θα πρέπει να περιορισθεί στα
οχήµατα επαγγελµατικής χρήσεως, των οποίων το µεικτό
βάρος υπερβαίνει ένα καθορισµένο όριο·

(6) είναι σκόπιµο, για το λόγο αυτό, να καθοριστεί το ελάχιστο
ύψος των φόρων επί των οχηµάτων οι οποίοι ήδη εφαρµό-
ζονται στα κράτη µέλη, ή θα µπορούσαν να αντικαταστή-
σουν τους ισχύοντες·

(7) θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση οχηµάτων περισσότερο
φιλικών προς το περιβάλλον και τις οδούς µέσω της
µεγαλύτερης διαφοροποίησης των φόρων και τελών, στο
βαθµό που η διαφοροποίηση αυτή δεν επηρεάζει τη λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς·

(8) σε µερικά κράτη µέλη θα πρέπει να δοθεί µια περίοδος
παρέκκλισης από τις ελάχιστες τιµές για να διευκολυνθεί η
προσαρµογή στα επίπεδα της παρούσας οδηγίας·

(9) σε ορισµένες εσωτερικές µεταφορές τοπικού χαρακτήρα µε
µικρό αντίκτυπο στην κοινοτική αγορά µεταφορών, επιβάλ-
λονται σήµερα µειωµένου ύψους φόροι επί των οχηµάτων·
ότι, για να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη µετάβαση, θα πρέπει
να επιτραπεί στα κράτη µέλη να προβλέψουν προσωρινές
παρεκκλίσεις από το ελάχιστο ύψος φόρων·

(10) πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν µειωµέ-
νους φόρους ή απαλλαγές από τους φόρους οχηµάτων στην
περίπτωση οχηµάτων, η χρήση των οποίων δεν προβλέπεται
να έχει επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά µεταφορών·

(11) προκειµένου να ληφθούν υπόψη ορισµένες ειδικές καταστά-
σεις, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία µε την οποία είναι
δυνατόν να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να διατηρούν περαι-
τέρω εξαιρέσεις ή µειώσεις·

(12) οι υφιστάµενες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού δεν µπορούν
να εξαλειφθούν µε απλή εναρµόνιση των φόρων ή των
ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίµων, αλλά µέχρι να εισα-
χθούν καταλληλότεροι τρόποι φορολόγησης από τεχνική
και οικονοµική άποψη, οι στρεβλώσεις αυτές µπορούν να
µετριασθούν µέσω της δυνατότητας διατήρησης ή
καθιέρωσης διοδίων ή/χαι τελών χρήσης αυτοκινητοδρόµων·
επιπροσθέτως, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να
επιβάλλουν τέλη για τη χρήση γεφυρών, σηράγγων και οδών
που διασχίζουν ορεινούς αυχένες·

(1) ΕΕ C 59 της 26.2.1997, σ. 9.
(2) ΕΕ C 206 της 7.7.1997, σ. 17.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 3 Ιουνίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουλίου 1997 (ΕΕ C

286 της 22.9.1997, σ. 217), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης
Ιανουαρίου 1999 (ΕΕ C 58 της 1.3.1999, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 1999 (δεν έχει ακόµα δηµο-
σιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(5) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από την οδηγία 94/74/ΕΚ (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 46).

(6) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 94/74/ΕΚ.

(7) Συλλογή 1995, σ. Ι-1827.
(8) ΕΕ L 279 της 12.11.1993, σ. 32.
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(13) λόγω των ειδικών συνθηκών σε ορισµένες οδούς των
Άλπεων, ίσως είναι σκόπιµο για ένα κράτος µέλος να µην
εφαρµόζει ένα σύστηµα τελών χρήσης σε ένα σαφώς προσ-
διορισµένο τµήµα του δικτύου αυτοκινητοδρόµων του προ-
κειµένου να εφαρµοστεί επιβάρυνση συνδεόµενη µε τα έργα
υποδοµής·

(14) τα διόδια και τα τέλη χρήσης δεν πρέπει να εισάγουν διακρί-
σεις ούτε να συνεπάγονται υπερβολικές διατυπώσεις ή να
παρεµβάλλουν εµπόδια στα εσωτερικά σύνορα κατά συνέ-
πεια, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα που να
επιτρέπουν την καταβολή διοδίων και τελών χρήσης οιανδή-
ποτε στιγµή και µε διάφορους τρόπους πληρωµής·

(15) τα επίπεδα των τελών χρήσης θα πρέπει να βασίζονται στη
διάρκεια χρήσης της εν λόγω υποδοµής και θα πρέπει να
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το πραγµατικό κόστος που
προκαλούν τα οδικά οχήµατα·

(16) θα πρέπει να εφαρµοστούν προσωρινά µειωµένοι συντελε-
στές τελών χρήσης για τα οχήµατα που έχουν λάβει άδεια
κυκλοφορίας στην Ελλάδα προκειµένου να ληφθούν υπόψη
οι δυσκολίες που οφείλονται στη γεωπολιτική της θέση·

(17) προκειµένου να εξασφαλισθεί οµοιόµορφη εφαρµογή των
τελών χρήσης και των διοδίων, είναι σκόπιµο να τεθούν
ορισµένοι κανόνες όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής τους,
όπως τα χαρακτηριστικά της υποδοµής στην οποία επιβάλ-
λονται αυτά τα τέλη χρήσης και διόδια, τα ανώτατα επίπεδα
ορισµένων συντελεστών και άλλοι γενικοί όροι που θα πρέ-
πει να τηρούνται· ότι οι σταθµισµένες µέσες τιµές των διο-
δίων θα πρέπει να αποτελούν συνάρτηση του κόστους
κατασκευής, λειτουργίας και ανάπτυξης του οικείου δικτύου
έργων υποδοµής·

(18) πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη µπορούν να διαθέ-
σουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ισόρροπη
ανάπτυξη των δικτύων µεταφορών ένα ποσοστό των δικαιω-
µάτων χρήσης και των διοδίων, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε
την παρούσα οδηγία·

(19) τα αναφερόµενα στην παρούσα οδηγία ποσά, τα εκφραζό-
µενα στο εθνικό νόµισµα των κρατών µελών που θα υιοθετή-
σουν το ευρώ, καθορίζονται την 1η Ιανουαρίου 1999 οπότε
η αξία του ευρώ θα καθοριστεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2866/98 του Συµβουλίου, της 31ης ∆εκεµβρίου
1998, σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των
νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ (1)·
τα µη συµµετέχοντα στο ευρώ κράτη µέλη θα πρέπει να
επανεξετάζουν κάθε χρόνο τα ποσά της παρούσας οδηγίας
στο εθνικό τους νόµισµα και να τα προσαρµόζουν αν χρειά-
ζεται στις µεταβαλλόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι
ετήσιες αναπροσαρµογές στα εθνικά νοµίσµατα είναι προαι-
ρετικές αν η µεταβολή από την εφαρµογή των νέων συναλ-
λαγµατικών ισοτιµιών είναι κάτω από ένα ορισµένο
ποσοστό·

(20) πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της εδαφικότητας δύο ή
περισσότερα κράτη µέλη µπορούν να συνεργασθούν για να
εισαγάγουν ένα κοινό σύστηµα τελών χρήσης, τηρουµένων
ορισµένων συµπληρωµατικών όρων·

(21) σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα οδη-
γία περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη
των στόχων που επιδιώκονται δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 5, τρίτο εδάφιο της συνθήκης·

(22) χρειάζεται αυστηρό χρονοδιάγραµµα για την επανεξέταση
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και την ενδεχόµενη
προσαρµογή τους, εάν είναι αναγκαίο, µε σκοπό την
ανάπτυξη ενός συστήµατος φορολόγησης περισσότερο εδα-
φικού χαρακτήρα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ισχύει για τους φόρους επί των οχηµάτων, τα
διόδια και τα τέλη χρήσης που επιβάλλονται στα οχήµατα, όπως
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2.

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα οχήµατα που πραγµατοποιούν
µεταφορές αποκλειστικά στα εκτός Ευρώπης εδάφη των κρατών
µελών.

∆εν αφορά ούτε τα οχήµατα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει
εκδοθεί στις Καναρίους νήσους, στη Θέουτα και Μελίλα, στις
Αζόρες και Μαδέρα και τα οποία πραγµατοποιούν µεταφορές
αποκλειστικά στα συγκεκριµένα εδάφη ή µεταξύ αυτών και του
ηπειρωτικού εδάφους της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

α) «αυτοκινητόδροµος»: κάθε οδός η οποία έχει µελετηθεί και
κατασκευαστεί ειδικά για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχη-
µάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και η
οποία:

i) εκτός από ορισµένα σηµεία της ή εκτός από προσωρινές
διευθετήσεις, διαθέτει, για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλο-
φορίας, διακεκριµένα οδοστρώµατα τα οποία χωρίζονται
µεταξύ τους είτε µε διαχωριστική νησίδα που δεν προορίζε-
ται για την κυκλοφορία, είτε, κατ’ εξαίρεση, µε άλλα µέσα,

ii) δεν διασταυρώνεται στο ίδιο επίπεδο µε άλλη οδό, µε
σιδηροδροµική ή τροχιοδροµική γραµµή ή µε λωρίδα για
πεζούς,

iii) χαρακτηρίζεται συγκεκριµένα ως αυτοκινητόδροµος,

β) «διόδια»: το καταβαλλόµενο καθορισµένο χρηµατικό ποσό για
την πραγµατοποιούµενη από όχηµα διαδροµή µεταξύ δύο
σηµείων της υποδοµής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγρα-
φος 2 το ύψος του εν λόγω ποσού καθορίζεται µε βάση τη
διανυόµενη απόσταση και την κατηγορία του οχήµατος,(1) ΕΕ L 359 της 31.12.1998, σ. 1.
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γ) «τέλη χρήσης»: το καταβαλλόµενο καθορισµένο χρηµατικό
ποσό για την απόκτηση του δικαιώµατος χρήσης, από ένα
όχηµα και επί δεδοµένο χρονικό διάστηµα, της υποδοµής που
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2,

δ) «όχηµα»: όχηµα µε κινητήρα ή συνδυασµός αρθρωτών οχη-
µάτων που προορίζονται αποκλειστικά για οδικές εµπορευµατι-
κές µεταφορές και έχουν µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος
τουλάχιστο ίσο προς 12 τόνους,

ε) όχηµα «ΕURO Ι»: το όχηµα µε τα χαρακτηριστικά που ορίζο-
νται στο στίχο Α του πίνακα του τµήµατος 8.3.1.1. του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
3ης ∆εκεµβρίου 1987, γα την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους
κινητήρες ντήζελ προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχή-
µατα (1),

στ) όχηµα «ΕURO ΙΙ»: το όχηµα µε τα χαρακτηριστικά που ορίζο-
νται στο στίχο Β του πίνακα του τµήµατος 8.3.1.1. του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Φόροι επί των οχηµάτων

Άρθρο 3

1. Οι φόροι επί των οχηµάτων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο
1 είναι οι εξής:

— Βέλγιο:

taxe de circulation sur les véhicules automobiles/ verkeers-
belasting op de autovoertuigen,

— ∆ανία:

vægtafgift af motorksretejer m.v.,

— Γερµανία:

Kraftfahrzeugsteuer,

— Ελλάδα:

Τέλη κυκλοφορίας,

— Ισπανία:

α) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,

β) impuesto sobre actividades económicas (µόνον όσον
αφορά το ποσό των τελών που επιβάλλονται για τα αυτο-
κίνητα οχήµατα),

— Γαλλία:

α) taxe spéciale sur certains véhicules routiers,

β) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,

— Ιρλανδία:

vehicle excise duty,

— Ιταλία:

α) tassa automobilistica,

β) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,
— Λουξεµβούργο:

taxe sur les véhicules automoteurs,
— Κάτω Χώρες:

motorrijtuigenbelasting,
— Αυστρία:

Kraftfahrzeugsteuer,
— Πορτογαλία:

α) imposto de camionagem,

β) imposto de circulação,
— Φινλανδία:

varsinainen ajoneuvoverd/egentlig fordonsskatt,
— Σουηδία:

fordonsskatt,
— Ηνωµένο Βασίλειο:

α) vehicle excise duty,

β) motor vehicles licence.

2. Όταν ένα κράτος µέλος αντικαθιστά έναν από τους αναφερό-
µενους στην παράγραφο 1 φόρους µε άλλον ανάλογο, οφείλει να
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή, η οποία επιφέρει τις αναγκαίες
τροποποιήσεις.

Άρθρο 4

Οι διαδικασίες επιβολής και είσπραξης των φόρων, οι οποίοι ανα-
φέρονται στο άρθρο 3, θεσπίζονται από κάθε κράτος µέλος.

Άρθρο 5

Για τα οχήµατα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται σε κάθε
κράτος µέλος, οι φόροι που αναφέρονται στο άρθρο 3 επιβάλλο-
νται µόνο από το κράτος µέλος έκδοσης της αδείας.

Άρθρο 6

1. Οποιαδήποτε και αν είναι η διάρθρωση των φόρων που
αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη µέλη καθορίζουν το ύψος των
φόρων αυτών έτσι ώστε, για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία
οχηµάτων που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, το ποσό του φόρου να
µην είναι µικρότερο από το ελάχιστο όριο το οποίο καθορίζεται
στο εν λόγω παράρτηµα.

Επί δύο έτη από τη θέση της οδηγίας σε ισχύ, η Ελλάδα, η Ιταλία,
η Πορτογαλία και η Ισπανία επιτρέπεται να εφαρµόζουν ποσά
φόρου χαµηλότερα από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο
παράρτηµα Ι, τουλάχιστον όµως ίσα µε το 65 % των ορίων αυτών.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν µειωµένους συντε-
λεστές φόρων ή φοροαπαλλαγές:

α) για τα οχήµατα εθνικής ή πολιτικής άµυνας, τα οχήµατα των
πυροσβεστικών υπηρεσιών και των άλλων υπηρεσιών εκτάκτου
ανάγκης καθώς και των σωµάτων ασφαλείας και για τα οχήµατα
συντήρησης των οδών·

(1) ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/1/ΕΚ (ΕΕ L 40 της 17.2.1996, σ. 1).
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β) για τα οχήµατα που µόνον περιστασιακά κυκλοφορούν σε δηµό-
σιες οδούς του κράτους µέλους στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια
κυκλοφορίας και χρησιµοποιούνται από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, των οποίων κύρια δραστηριότητα δεν είναι η µετα-
φορά εµπορευµάτων, υπό τον όρο ότι οι πραγµατοποιούµενες
από τα οχήµατα αυτά αυτά µεταφορές δεν συνεπάγονται
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και εφόσον συµφωνήσει η Επι-
τροπή.

3. α) Αποφασίζοντας οµοφώνως έπειτα από πρόταση της Επι-
τροπής, το Συµβούλιο µπορεί να επιτρέψει σε ένα κράτος
µέλος να διατηρήσει τις απαλλαγές ή τη µειωµένη φορολο-
γία επί των οχηµάτων λόγω ειδικών πολιτικών κοινωνικο-
οικονοµικής φύσης ή συνδεόµενων µε την υποδοµή του
συγκεκριµένου κράτους µέλους. Αυτές οι απαλλαγές ή µειώ-
σεις µπορούν να εφαρµοστούν µόνο σε οχήµατα των οποίων
η άδεια έχει εκδοθεί στο συγκεκριµένο κράτος µέλος και τα
οποία εκτελούν µεταφορές αποκλειστικά εντός σαφώς καθο-
ρισµένου τµήµατος του εδάφους του.

β) Οποιοδήποτε κράτος µέλος επιθυµεί να διατηρήσει µια
τέτοια απαλλαγή ή µείωση ενηµερώνει την Επιτροπή και της
διαβιβάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Επιτροπή
ενηµερώνει τα λοιπά κράτη µέλη εντός µηνός σχετικά µε την
προτευόµενη απαλλαγή ή µείωση.

Το Συµβούλιο τεκµαίρεται ότι έχει επιτρέψει τη διατήρηση
της προτειυόµενης απαλλαγής ή µείωσης εάν, εντός δύο
µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα λοιπά κράτη
µέλη ενηµερώθηκαν σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
ούτε η Επιτροπή ούτε κανένα κράτος µέλος δεν ζήτησαν να
εξεταστεί το ζήτηµα από το Συµβούλιο.

4. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1
και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 6 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης
∆εκεµβρίου Ι992 γιά τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά µε ορι-
σµένους τύπους συνδυασµένων µεταφορών εµπορευµατων µεταξύ
των κρατών µελών (1), τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιτρέπουν
απαλλαγές ή µειώσεις των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι
οποίες θα µείωναν το ποσό του επιβαλλοµένου φόρου κάτω από το
ελάχιστο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ιόδια και τέλη χρήσηs

Άρθρο 7

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν ή να επιβάλουν
διόδια ή/και τέλη χρήσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
κατωτέρω στις παραγράφους 2 έως 10.

2. α) ∆ιόδια και τέλη χρήσης επιβάλλονται µόνο στους χρήστες
αυτοκινητοδρόµων ή άλλων οδών µε περισσότερες από µια
λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όταν οι οδοί αυτές
έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα προς τα χαρακτηριστικά των
αυτοκινητοδρόµων καθώς και στους χρήστες γεφυρών,
σηράγγων και ορεινών διαβάσεων.

Ωστόσο, σε κράτος µέλος στο οποίο δεν υπάρχει γενικό
δίκτυο αυτοκινητοδρόµων ή οδών µε δύο λωρίδες ανα κατε-
ύθυνση που έχουν παρεµφερή χαρακτηριστικά, είναι δυνατόν

να εισπράττονται διόδια ή τέλη χρήσης για τη χρησιµο-
ποίηση της τεχνικώς ανωτάτης κατηγορίας οδών του εν
λόγω κράτους µέλους.

β) Ύστερα από διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή, και σύµφωνα µε
τη διαδικασία που καθορίζεται στην απόφαση του Συµβου-
λίου, της 21ης Μαρτίου 1962, περί θεσπίσεως διαδικασίας
προηγουµένης εξετάσεως και διαβουλεύσεως για ορισµένες
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις στον τοµέα
των µεταφορών, των οποίων τη θέσπιση µελετούν τα κράτη
µέλη (2),

i) µπορεί να επιβληθούν διόδια και τέλη χρήσης και για
άλλα τµήµατα του βασικού οδικού δικτύου, ιδίως

— όταν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας,

— σε κράτος µέλος στο οποίο το µεγαλύτερο µέρος
της χώρας στερείται συνεκτικού δικτύου αυτοκινητο-
δρόµων ή οδών µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση που
έχουν παρεµφερή χαρακτηριστικά, στο µέρος αυτό
του κράτους αλλά µόνο σε δρόµους που χρησιµο-
ποιούνται για διεθνείς και διαπεριφερειακές µεταφο-
ρές βαρέων εµπορευµάτων, εφόσον η κυκλοφορία
και η πληθυσµιακή πυκνότητα δεν δικαιολογεί οικο-
νοµικά την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων ή οδών µε
δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση που έχουν παρεµφερή
χαρακτηριστικά,

ii) µπορεί να θεσπισθούν από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη
ειδικές ρυθµίσεις για παραµεθόριες περιοχές,

iii) η Αυστρία µπορεί να απαλλάξει από τα αυστριακά τέλη
χρήσης το τµήµα του αυτοκινητοδρόµου µεταξύ Kuf-
stein και Brenner.

3. ∆εν είναι δυνατόν να επιβάλλονται ταυτόχρονα διόδια και
τέλη χρήσης για τη χρήση του ίδιου τµήµατος οδού. Εν τούτοις, τα
κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν και διόδια σε δίκτυα όπου
εισπράττονται τέλη χρήσης, για τη χρήση γεφυρών, σηράγγων και
ορεινών διαβάσεων.

4. Τα διόδια και τα τέλη χρήσης δεν επιτρέπεται να εισάγουν,
άµεσα ή έµµεσα, διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας του µεταφορέα ή
της προέλευσης ή του προορισµού του οχήµατος.

5. Τα διόδια και τέλη χρήσης επιβάλλονται, εισπράττονται και
ελέγχονται κατά τρόπου ώστε η παρενόχληση της ροής της κυκλο-
φορίας να είναι η ελάχιστη, αποφεύγοντας κάθε υποχρεωτικό
έλεγχο ή εξακρίβωση στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Για το
σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη συνεργάζονται µεταξύ τους προκειµέ-
νου να καθιερώσουν µεθόδους που να επιτρέπουν στους µεταφο-
ρείς να καταβάλλουν τα τέλη χρήσης όλο το 24ωρο, τουλάχιστον
στις σηµαντικές αγορές, χρησιµοποιώντας όλα τα συνήθη µέσα
πληρωµής, εντός και εκτός των κρατών µελών όπου εφαρµόζονται
τα τέλη αυτά. Τα κράτη µέλη παρέχουν τις κατάλληλες εγκαταστά-
σεις στα σηµεία πληρωµής των διοδίων και των τελών χρήσης,
προκειµένου να τηρούνται τα συνήθη πρότυπα ασφαλείας των
οδών.

6. Στα οχήµατα των οποίων έχει εκδώσει την άδεια ένα κράτος
µέλος µπορεί να επιβάλει τέλη χρήσης για τη χρήση ολόκληρου
του οδικού δικτύου του.

(2) ΕΕ 23 της 3.4.1962, σ. 720/62· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από την απόφαση 73/402/ΕΟΚ (ΕΕ L 347 της 17.12.1973,
σ. 48).(1) ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38.
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7. Τα τέλη χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών
εξόδων, για όλες τις κατηγορίες οχηµατων, καθορίζονται από το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και δεν υπερβαίνουν τα µέγιστα όρια
που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.

Την 1η Ιουλίου 2002 και ακολούθως ανά διετία, τα µέγιστα αυτά
όρια επανεξετάζονται. Στο βαθµό του αναγκαίου, η Επιτροπή υπο-
βάλλει προτάσεις για κατάλληλες αναπροσαρµογές και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφασίζουν σχετικά,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνθήκη.

Επί δύο έτη µετά τη θέση της οδηγίας σε ισχύ, τα κράτη µέλη που
επιβάλλουν τέλος χρήσης εφαρµόζουν µείωση του ποσού των
τελών χρήσης κατά 50 % για τα οχήµατα που έχουν λάβει άδεια
κυκλοφορίας στην Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Η
Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει την ανά έτος παράταση της µείωσης
αυτής από τα εν λόγω κράτη µέλη.

8. Το ύψος των τελών χρήσης είναι ανάλογο µε τη διάρκεια της
χρήσης της υποδοµής.

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να εφαρµόζει µόνον ετήσια τέλη χρήσης
για τα οχήµατα στα οποία έχει χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας.

9. Το σταθµισµένο µέσο ύψος των διοδίων σχετίζεται µε το
κόστος κατασκευής, λειτουργίας και ανάπτυξης του αντίστοιχου
δικτύου έργων υποδοµής.

10. Με την επιφύλαξη του σταθµισµένου µέσου ύψους των
διοδίων που µνηµονεύεται στην παράγραφο 9, τα κράτη µέλη
µπορούν να διαφοροποιούν τα διόδια ανάλογα:

α) µε την κατηγορία εκποµπών του οχήµατος, υπό την επιφύλαξη
ότι τα διόδια δεν είναι υψηλότερα κατά περισσότερο από 50 %
από τα διόδια που επιβάλλονται για ισοδύναµα. οχήµατα που
πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές εκποµπής,

β) µε την ώρα του εικοσιτετραώρου, υπό την επιφύλαξη ότι τα
διόδια δεν είναι υψηλότερα κατά περισσότερο από 100 % από
τα διόδια που επιβάλλονται κατά τη φθηνότερη περίοδο του
εικοσιτετραώρου.

Οιαδήποτε διαφοροποίηση των διοδίων ανάλογα µε την κατηγορία
των εκποµπών ή την ώρα της ηµέρας πρέπει να είναι ανάλογη προς
τον επιδιωκόµενο στόχο.

Άρθρο 8

1. ∆ύο ή περισσότερα κράτη µέλη µπορούν να συνεργασθούν
για τη θέσπιση κοινού συστήµατος τελών χρήσης που θα εφαρµόζε-
ται σε όλη την επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή συµµετέχει πλήρως στις
εργασίες αυτές καθώς και στην λειτουργία και ενδεχόµενη τοπο-
ποίηση του συστήµατος.

2. Το κοινό αυτό σύστηµα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις, πέραν εκείνων του άρθρου 7:

α) το ύψος των κοινών τελών χρήσης καθορίζεται από τα συµµετέ-
χοντα κράτη µέλη σε επίπεδο το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7·

β) η καταβολή των κοινών τελών χρήσης δίνει την πρόσβαση στο
δίκτυο όπως καθορίζεται από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2·

γ) τα άλλα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν
στο κοινό σύστηµα·

δ) τα συµµετέχοντα κράτη µέλη καθορίζουν κλίµακα καταµερισ-
µού, ώστε το καθένα να λαµβάνει δίκαιο µερίδιο των εσόδων
από την είσπραξη των τελών χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 9

1. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει την εφαρµογή εκ µέρους
των κρατών µελών:

α) ειδικών φόρων ή τελών που:

— επιβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του
οχήµατος, ή

— επιβάλλονται σε οχήµατα ή φορτία βάρους ή διαστάσεων
εκτός του συνήθους·

β) τελών στάθµευσης και ειδικών τελών για την κυκλοφορία σε
αστικές περιοχές·

γ) ρυθµιστικών τελών που σχεδιάζονται ειδικά για την καταπο-
λέµηση της κυκλοφοριακής συµφόρησης που σχετίζεται µε το
συγκεκριµένο χρόνο και τόπο.

2. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να
αφιερώνουν, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την
ισόρροπη ανάπτυξη των δικτύων µεταφορών, ένα ποσοστό του
δικαιώµατος χρήσης ή των διοδίων, εφόσον το ποσό αυτό υπολογί-
ζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφοι 7 και 9.

Άρθρο 10

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η ισοτιµία του
Ευρώ έναντι των εθνικών νοµισµάτων των κρατών µελών που δεν
υιοθετούν το ευρώ είναι η ισχύουσα την πρώτη εργάσιµη ηµέρα
του Οκτωβρίου, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· οι ισοτιµίες αυτές ισχύουν από την
1η Ιανουαρίου του εποµένου ηµερολογιακού έτους.

2. Τα κράτη µέλη που δεν υιοθετούν το ευρώ µπορούν να
διατηρήσουν τα ποσά που ισχύουν τη στιγµή της ετήσιας προσαρ-
µογής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εάν η µετατροπή των
εκφρασµένων σε ευρώ ποσών θα είχε ως συνέπεια µεταβολή µικρό-
τερη του 5 %, όταν εκφράζεται στα εθνικά νοµίσµατα.

Άρθρο 11

1. Έως τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρά-
γραφος 7 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά
την τεχνολογία και την κυκλοφοριακή συµφόρηση.

2. Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να συντάξει τις προαναφερό-
µενες εκθέσεις, τα κράτη µέλη της διαβιβάζουν τις αναγκαίες
πληροφορίες το αργότερο 6 µήνες πριν από τις ηµεροµηνίες της
παραγράφου 1.

3. Τα κράτη µέλη που εισάγουν ηλεκτρονικό σύστηµα είσ-
πραξης των διοδίων ή/και των τελών χρήσης, συνεργάζονται µε
σκοπό να επιτύχουν το δέον επίπεδο διαλειτουργικότητος.
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Άρθρο 12

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς
την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιουλίου 2000 και ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρό-
πος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή
πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 17 Ιουνίου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. MÜNTEFERING
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Αριθµός αξόνων και µέγιστο
επιτρεπόµενο µεικτό βάρος

(σε τόνους)

Ελάχιστο ύψος φόρου
(σε ευρώ/έτος)

Τουλάχιστον Μικρότερο των

Ανάρτηση πεπιεσµένου αέρα ή
σύστηµα αναγνωρισµένο ως
ισοδύναµο (1) στον ή στους

κινητήριους άξονες

Άλλα συστήµατα ανάρτησης
στον ή στους κινητήριους άξονες

Αριθµός αξόνων και µέγιστο
επιτρεπόµενο µεικτό βάρος

(σε τόνους)

Ελάχιστο ύψος φόρου
(σε ευρώ/έτος)

Τουλάχιστον Μικρότερο των

Ανάρτηση πεπιεσµένου αέρα ή
σύστηµα αναγνωρισµένο ως
ισοδύναµο (1) στον ή στους

κινητήριους άξονες

Άλλα συστήµατα ανάρτησης
στον ή στους κινητήριους άξονες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

2 άξονες

12 13 0 31

13 14 31 86

14 15 86 121

15 18 121 274

3 άξονες

15 17 31 54

17 19 54 111

19 21 111 144

21 23 144 222

23 25 222 345

25 26 222 345

4 άξονες

23 25 144 146

25 27 146 228

27 29 228 362

29 31 362 537

31 32 362 537

(1) Ανάρτηση αναγνωρισµένη ως ισοδύναµη κατά τον ορισµό του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996,
σχετικά µε τον καθορισµό, για ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές
και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις διεθνείς µεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΟΙ ΣΥΡΜΟΙ)

2 + 1 άξονες

12 14 0 0

14 16 0 0

16 18 0 14

18 20 14 32

20 22 32 75

22 23 75 97

23 25 97 175

25 28 175 307
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Αριθµός αξόνων και µέγιστο
επιτρεπόµενο µεικτό βάρος

(σε τόνους)

Ελάχιστο ύψος φόρου
(σε ευρώ/έτος)

Τουλάχιστον Μικρότερο των

Ανάρτηση πεπιεσµένου αέρα ή
σύστηµα αναγνωρισµένο ως
ισοδύναµο (1) στον ή στους

κινητήριους άξονες

Άλλα συστήµατα ανάρτησης
στον ή στους κινητήριους άξονες

2 + 2 άξονες

23 25 30 70

25 26 70 115

26 28 115 169

28 29 169 204

29 31 204 335

31 33 335 465

33 36 465 706

36 38 465 706

2 + 3 άξονες

36 38 370 515

38 40 515 700

3 + 2 άξονες

36 38 327 454

38 40 454 628

40 44 628 929

3 + 3 άξονες

36 38 186 225

38 40 225 336

40 44 336 535

(1) Ανάρτηση αναγνωρισµένη ως ισοδύναµη κατά τον ορισµό του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996,
σχετικά µε τον καθορισµό, για ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές
και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις διεθνείς µεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ, ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ετήσια

µέγιστο 3 άξονες ελάχιστο 3 άξονες

ΜΗ EURO 960 1 550

EURO I 850 1 400

EURO II και καθαρότερα 750 1 250

Μηνιαία και εβδοµαδιαία

Το ύψος των ανώτατων µηνιαίων και εβδοµαδιαίων τελών χρήσης είναι ανάλογο προς το βαθµό χρησιµοποίησης των έργων
υποδοµής.

Ηµερήσια

Το ηµερήσιο τέλος χρήσης είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων και αντιστοιχεί σε 8 ευρώ.


