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 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2006/38/EB  2012/EES/67/42 

frá 17. maí 2006  

um breytingu á tilskipun 1999/62/EB um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir 
 notkun á tilteknum grunnvirkjum (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 1. 
mgr. 71. gr., 

með hliðsjón af tilskipun 1999/62/EB (1), einkum 7. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (4), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að útiloka röskun á samkeppni milli flutninga-
fyrirtækja í aðildarríkjunum og koma á eðlilegri starf-
semi innri markaðarins og bæta samkeppnishæfni þarf 
að koma á réttlátri skipan við álagningu gjalda á 
flutningafyrirtæki vegna kostnaðar við notkun grunn-
virkja. Samræming náðist að vissu marki með tilskipun 
1999/62/EB. 

2) Réttlátara gjaldtökukerfi vegna notkunar vegagrunn-
virkja, byggt á meginreglunni um að notandinn borgi og 
hæfni til að beita mengunarbótareglunni, t.d. með 
breytilegum vegatollum svo taka megi tillit til vistvæn-
leika ökutækja, er áríðandi til að stuðla að sjálfbærum 
flutningum innan Bandalagsins. Markmiðið með 
hámarksnýtingu vegakerfis sem fyrir er og því að draga 
umtalsvert úr neikvæðum áhrifum þess skal nást þannig 
að komið sé í veg fyrir tvísköttun og án þess að leggja 
auknar byrðar á rekstraraðila, í þágu trausts hagvaxtar 
og eðlilegrar starfsemi innri markaðarins, þ.m.t. 
afskekkt svæði. 

3) Framkvæmdastjórnin lýsti því yfir að hún hygðist leggja 
fram tilskipun um gjaldtöku fyrir notkun vegagrunn-
virkja í hvítbókinni „Stefna Evrópubandalagsins í 
flutningamálum fram til 2010: tími ákvarðanatöku“. 
Evrópuþingið staðfesti þörfina fyrir grunnvirkjagjöld 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 8. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2012 frá 13. júlí 2012 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, 8.11.2012, 
bls. 9. 

(1) Stjtíð. EB L 187, 20.7.1999, bls. 42. Tilskipuninni var breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(2) Stjtíð. ESB C 241, 28.9.2004, bls. 58. 
(3) Stjtíð. ESB C 109, 30.4.2004, bls. 14. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 20. apríl 2004 (Stjtíð. ESB C 104 E, 30.4.2004, 

bls. 371), sameiginleg afstaða ráðsins frá 6. september 2005 (Stjtíð. ESB C 
275 E, 8.11.2005, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 15. desember 2005 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). Ákvörðun ráðsins frá 27. 
mars 2006. 

þegar það samþykkti ályktun sína (5) um niðurstöður 
hvítbókarinnar 12. febrúar 2003. Í kjölfar fundar leið-
togaráðsins í Gautaborg 15. og 16. júní 2001, þar sem 
sérstök áhersla var lögð á málefnið sjálfbæra flutninga, 
var fyrirætlun ráðsins um að kynna nýja Eurovignette-
tilskipun einnig fagnað á fundi leiðtogaráðsins í Kaup-
mannahöfn 12. og 13. desember 2002 og í Brussel 20. 
og 21. mars 2003. 

4) Í 29. mgr. ályktana forseta fundar leiðtogaráðsins í 
Gautaborg lýsti leiðtogaráðið því yfir að sjálfbær stefna 
í flutningamálum ætti að taka á aukinni umferð og 
umferðarteppu, hávaða og mengun og hvetja til 
notkunar umhverfisvæns flutningamáta ásamt fullri 
innfellingu félagslegs kostnaðar og umhverfiskostnaðar. 

5) Að því er varðar álagningu vegatolla er í tilskipun 
1999/62/EB tekið tillit til kostnaðar við grunnvirkja-
framkvæmdir, rekstur, viðhald og þróun.  Þörf er á 
sérstöku ákvæði til að tryggja að skýrt sé hvaða 
byggingarkostnaðar er tekið tillit til. 

6) Alþjóðleg flutningastarfsemi á vegum fer einkum fram 
á samevrópska flutninganetinu. Ennfremur er eðlileg 
starfsemi innri markaðarins nauðsynleg fyrir vöru-
flutninga. Af þessum sökum skal rammi Bandalagsins 
eiga við um vöruflutninga um samevrópska vegakerfið 
eins og það er skilgreint í ákvörðun Evrópuþingsins og 
ráðsins nr. 1692/96/EB frá 23. júlí 1996 um viðmið-
unarreglur bandalagsins við uppbyggingu samevrópska 
flutningakerfisins (6). Aðildarríkjum skal, samkvæmt 
nálægðarreglunni, vera frjálst að beita vegatollum 
og/eða notendagjöldum af vegum öðrum en í sam-
evrópska vegakerfinu, í samræmi við sáttmálann. Kjósi 
aðildarríkin að viðhalda eða taka upp vegatolla og/eða 
notendagjöld aðeins á tilteknum hluta samevrópska 
vegakerfisins á sínu yfirráðasvæði, en ekki á öðrum 
hlutum þess, vegna einangrunar þeirra eða lítillar um-
ferðarteppu eða mengunar, eða þar sem nauðsyn krefur 
vegna innleiðingar nýs vegatollafyrirkomulags, skal val 
á gjaldskyldum hlutum vegakerfisins, þar sem inn-
heimtur er vegatollur eða gjöld, ekki hafa í för með sér 
mismunun gegn millilandaumferð og ekki valda röskun 

 ________________  

(5) Stjtíð. ESB E 43, 19.2.2004, bls. 250. 
(6) Stjtíð. EB L 228, 9.9.1996, bls. 1. Ákvörðuninni var síðast breytt með 

ákvörðun 884/2004/EB (Stjtíð. ESB L 167, 30.4.2004, bls. 1). 
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á samkeppni milli rekstraraðila. Sömu kröfur skulu 
gilda um tilvik þegar aðildarríki viðheldur eða innleiðir 
vegatolla og/eða notendagjöld á vegum sem eru ekki 
hluti af samevrópska vegakerfinu, t.d. á samliggjandi 
vegum, í því skyni að stýra umferðarflæðinu. 

7) Kjósi aðildarríki að leggja á vegatolla og/eða notenda-
gjöld utan samevrópska vegakerfisins, t.d. á samliggj-
andi vegum sem beina má umferð á frá samevrópska 
vegakerfinu og/eða eru í beinni samkeppni við tiltekna 
hluta þess, skal það tryggja samræmingu við þau 
yfirvöld sem bera ábyrgð á vegunum. 

8) Vegna kostnaðarhagkvæmni við framkvæmd vegatolla-
kerfa, er ekki víst að allt grunnvirkið, sem vegatollurinn 
tekur til, sæti aðgangstakmörkunum sem stjórna 
vegatollum sem settir eru upp. Aðildarríkin geta valið 
að framkvæma þessa tilskipun með því að leggja aðeins 
vegatoll á tiltekinn hluta grunnvirkisins sem tollurinn 
tekur til. Það skal ekki koma niður á umferð sem ekki er 
staðbundin. 

9) Vegatollar skulu miðast við meginregluna um 
endurheimt kostnaðar við grunnvirki. Í þeim tilvikum 
þegar slík grunnvirki hafa verið fjármögnuð sameigin-
lega af fjárlögum Evrópusambandsins, skal fjármagn úr 
Bandalagssjóðum ekki endurheimt með vegatollum, 
nema sértæk ákvæði séu í viðkomandi gerningum 
Bandalagsins sem taka tillit til framtíðartolltekna þegar 
upphæð sameiginlegu fjármögnunarinnar er ákvörðuð. 

10) Sú staðreynd að notandinn getur tekið ákvarðanir sem 
hafa áhrif á tollbyrðina með því að velja minnst 
mengandi ökutækin og tímabil eða leiðir þar sem um-
ferðarteppa er minni er mikilvægur þáttur gjaldtöku-
kerfis. Aðildarríkin ættu því að geta greint á milli 
vegatolla eftir útblástursmagni („EURO“ flokkun) 
ökutækis og tjóni sem það veldur á vegum, og eftir stað, 
tíma og umferðarþunga. Slík aðgreining á tollþrepum 
skal vera í réttu hlutfalli við markmiðið sem að er stefnt. 

11) Þeir þættir verðlagningar í viðskiptalegum tilgangi fyrir 
notkun vegagrunnvirkis sem falla ekki undir þessa 
tilskipun skulu vera í samræmi við reglur sáttmálans. 

12) Tilskipun þessi hefur ekki áhrif á frelsi aðildarríkja sem 
innleiða vegatollakerfi og/eða notendagjöld fyrir grunn-
virki til að kveða á um viðeigandi bætur fyrir gjöldin, 
með fyrirvara um 87. gr. og 88. gr. sáttmálans. Slíkar 

bætur skulu ekki leiða til röskunar á samkeppni á innri 
markaðnum og skulu vera með fyrirvara um viðeigandi 
ákvæði í lögum Bandalagsins, einkum lágmarksgjöld á 
ökutæki, sem sett eru fram í I. viðauka við tilskipun 
1999/62/EB og ákvæði tilskipunar ráðsins 2003/96/EB 
frá 27. október 2003 um endurskipulagningu ramma 
Bandalagsins fyrir skattlagningu orkugjafa og 
raforku (1). 

13) Ef aðildarríkin leggja á vegatolla eða notendagjöld 
vegna notkunar vega í samevrópska vegakerfinu, skulu 
veita vegum sem falla undir gjaldtöku viðeigandi 
forgang í viðhaldsáætlunum aðildarríkjanna. Tekjur af 
vegatollum eða notendagjöldum skulu notaðar til við-
halds á grunnvirkinu sem um er að ræða og í flutninga-
geiranum almennt, í þágu jafnvægis og sjálfbærni í 
þróun flutningsneta. 

14) Athygli skal sérstaklega beint að fjallasvæðum svo sem 
Ölpunum eða Pýreneafjöllunum. Oft hefur mistekist að 
hleypa meiri háttar verkefnum á sviði grunnvirkja af 
stokkunum vegna þess að nauðsynlegt fjármagn hefur 
skort. Á slíkum svæðum geta notendur því þurft að 
greiða álagningu til að fjármagna mikilvæg verkefni 
sem hafa mikið gildi fyrir Evrópu, þ.m.t. verkefni sem 
varða aðra flutningsmáta á sömu stofnleið. Upphæðin 
skal vera í samræmi við fjárhagslegar þarfir verk-
efnisins. Hún skal einnig vera í samræmi við grunnþrep 
vegatolla til þess að koma í veg fyrir óeðlilega há gjöld 
á einni stofnleið, sem gætu leitt til þess að umferð 
beindist á aðrar stofnleiðir, og þar með valdið 
staðbundnum umferðarteppum og óskilvirkri notkun 
kerfa. 

15) Gjöld skulu ekki valda mismunun, og innheimta þeirra 
ekki hafa í för með sér óþörf formsatriði eða hindranir á 
innri landamærum. Því skal gera viðeigandi ráðstafir til 
að auðvelda greiðslu fyrir óreglulega notendur, einkum 
þar sem vegatollar og/eða notendagjöld eru eingöngu 
innheimt um kerfi sem eru háð því að rafrænt 
greiðslutæki sé notað (búnaður um borð í ökutækjum). 

16) Til að koma í veg fyrir að umferð víki af leið vegna 
mismunandi fyrirkomulags milli aðildarríkja og þriðju 
landa, skal framkvæmdastjórnin leitast við að tryggja 
við gerð alþjóðlegra samninga að þriðju lönd grípi ekki 
til ráðstafana á borð við viðskiptakerfi með 
umferðarréttindi, sem gæti ýtt undir mismunun gegn 
gegnumferð. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 283, 31.10.2003, bls. 51. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2004/75/EB (Stjtíð. ESB L 157, 30.4.2004, bls. 100). 
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17) Í því skyni að tryggja samfellda, samræmda beitingu 
grunnvirkjagjaldkerfis, skal í nýju vegatollafyrirkomu-
lagi reikna kostnað í samræmi við meginreglurnar sem 
lýst er í II. viðauka eða ákvarða hann á því þrepi sem 
mundi leiða af beitingu meginreglnanna. Þessar kröfur 
skulu ekki gilda að því er varðar núverandi fyrirkomu-
lag, nema því verði breytt verulega í framtíðinni.  Með 
verulegum breytingum er einnig átt við umtalsverðar 
breytingar á upprunalegum skilmálum og skilyrðum 
vegatollaáætlana með breytingum á samningi við stjórn-
anda vegatollakerfisins, að undanskildum breytingum, 
sem kveðið er á um í upprunalegu áætluninni. Ef um er 
að ræða sérleyfissamninga er unnt að gera verulegar 
breytingar samkvæmt opinberu innkaupaferli. Til að 
tryggja gagnsæi án þess að skapa hindranir fyrir starf-
semi markaðshagkerfisins og samstarf opinberra aðila 
og einkaaðila skulu aðildarríkin einnig tilkynna fram-
kvæmdastjórninni, svo hún geti veitt álit, einingagildin 
og aðrar breytur sem þau hyggjast beita við útreikninga 
ýmissa kostnaðarþátta gjaldtökunnar eða, ef um sér-
leyfissamning er að ræða, viðkomandi samning og 
grunntilvik hans. Álit samþykkt af framkvæmdastjórn-
inni fyrir innleiðingu nýs vegatollafyrirkomulags í 
aðildarríkjunum er með fullum fyrirvara um skyldu 
framkvæmdastjórnarinnar skv. sáttmálanum að tryggja 
að lögum Bandalagsins sé beitt. 

18) Til að hægt sé að taka upplýsta og hlutlæga ákvörðun í 
framtíðinni varðandi hugsanlega beitingu mengunar-
bótarreglunnar varðandi alla flutningsmáta, með inn-
fellingu ytri kostnaðar, skal þróa samræmdar megin-
reglur um útreikninga, sem byggja á vísindalega 
viðurkenndum gögnum. Framtíðarákvarðanir varðandi 
þetta atriði skulu ætíð taka fullt tillit til þeirrar 
skattbyrðar sem þegar hvílir á vegaflutningafyrir-
tækjum, þ.m.t. bifreiðaskattar og vörugjald á eldsneyti. 

19) Framkvæmdastjórnin skal hefjast handa við að þróa 
almennt, gagnsætt og auðskilið líkan til mats á ytri 
kostnaði fyrir alla flutningsmáta, sem skal verða 
grunnur að útreikningum á grunnvirkjagjöldum í 
framtíðinni. Við framkvæmdina skal framkvæmda-
stjórnin kanna alla hugsanlega möguleika á samsetningu 
ytri kostnaðar sem taka skal tillit til, með tilliti til þeirra 
þátta sem taldir eru upp í hvítbók hennar „Stefna 
Evrópubandalagsins í flutningamálum fram til 2010“ frá 
2001 og meta vandlega hugsanleg áhrif innfellingar 
hinna ýmsu mismunandi valkosta varðandi kostnað. 
Evrópuþingið og ráðið munu skoða vandlega allar slíkar 
tillögur framkvæmdastjórnarinnar um frekari endur-
skoðun tilskipunar 1999/62/EB. 

20) Enn er þörf á frekari tækniframförum til að þróa gjald-
tökukerfi fyrir notkun vegagrunnvirkja. Verklagsregla 
ætti að vera til staðar sem gerir framkvæmdastjórninni 

kleift að aðlaga kröfurnar í tilskipun 1999/62/EB að 
tæknilegum framförum eftir að hafa ráðfært sig við 
aðildarríkin í þeim tilgangi. 

21) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 
tilskipun skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28.júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (1). 

22) Þar eð aðildarríkin ein geta ekki fyllilega náð markmið-
um þessarar tilskipunar, þ.e. að samræma skilyrði sem 
gilda um vegatolla og notendagjöld fyrir notkun vega-
grunnvirkja, og þeim verður betur náð á vettvangi 
Bandalagsins, vegna Evrópuþáttarins og með það fyrir 
augum að vernda innri flutningamarkaðinn, er Banda-
laginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sátt-
málans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún 
er sett fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar tilskip-
unar ekki framar en nauðsynlegt er til að þessu 
markmiði verði náð. 

23) Breyta ber tilskipun 1999/62/EB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Ákvæðum 2. gr. tilskipunar nr. 1999/62/EB er breytt sem 
hér segir: 

a) Í stað a-liðar komi eftirfarandi: 

„a) „samevrópskt vegakerfi“: vegakerfið sem skil-
greint er í 2. þætti I. viðauka við ákvörðun 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/96/EB frá 23. 
júlí 1996 um viðmiðunarreglur bandalagsins 
varðandi uppbyggingu samevrópska flutninga-
kerfisins (*) eins og skýrt er með kortum. Kortin 
vísa til samsvarandi þátta sem nefndir eru í að-
gerðaþætti og/eða II. viðauka þeirrar ákvörðunar. 

 
(*) Stjtíð. EB L 228, 9.9.1996, bls. 1. Ákvörðuninni 

var síðast breytt með ákvörðun 884/2004/EB 
(Stjtíð. ESB L 167, 30.4.2004, bls. 1). 

 

b) Eftirfarandi liðir bætist við: 

„aa) „byggingarkostnaður“: kostnaður við 
byggingu, þ.m.t., eftir því sem við á, kostnaður við 
fjármögnun: 

— nýs grunnvirkis eða endurbóta á grunnvirki 
(þ.m.t. umtalsverðar viðgerðir á burðarvirki) 
eða 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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— grunnvirkis eða endurbóta á grunnvirki (þ.m.t. 
umfangsmiklar viðgerðir á burðarvirki) sem 
lokið er eigi síðar en 30 árum fyrir 10. júní 
2008, þar sem vegatollafyrirkomulag er þegar 
til staðar hinn 10. júní 2008, eða lokið eigi 
síðar en 30 árum áður en nýtt vegatolla-
fyrirkomulag er innleitt eftir 10. júní 2008, 
kostnað varðandi grunnvirki eða umbætur á 
grunnvirki sem lokið er fyrir þau tímamörk má 
einnig líta á sem byggingarkostnað ef: 

i. aðildarríki hefur komið á vegatollakerfi 
sem kveður á um endurheimt kostnaðarins 
með samningi við rekstraraðila vegatolla-
kerfisins, eða öðrum lagagerningum með 
samsvarandi áhrif, sem taka gildi fyrir 10. 
júní 2008 eða 

ii. aðildarríki getur sýnt fram á að við 
ákvörðum um byggingu viðkomandi 
grunnvirkis hafi verið reiknað með yfir 30 
ára hönnunarendingartíma. 

Í öllum tilvikum skal hlutfall byggingar-
kostnaðar sem taka skal tillit til ekki fara 
yfir hlutfall íhluta grunnvirkisins með 
gildandi hönnunarendingartíma sem enn 
telur 10. júní 2008 eða þann dag þegar 
nýja vegatollafyrirkomulagið verður inn-
leitt, ef það er síðar. 

Kostnaður við grunnvirki eða umbætur á 
grunnvirki getur falið í sér hvers kyns 
útgjöld til grunnvirkis í þeim tilgangi að 
draga úr óþægindum vegna hávaða eða að 
auka öryggi á vegum ásamt beinum 
greiðslum af hendi rekstraraðila grunn-
virkis sem samsvarar hlutlægum um-
hverfisþáttum svo sem vernd gegn jarð-
vegsmengun, 

ab) „fjármögnunarkostnaður“: vextir af lánum og/eða 
hagnaður af eigin fjármagni sem hluthafar hafa 
lagt fram, 

ac) „umtalsverðar viðgerðir á burðarvirki“: viðgerðir á 
burðarvirki að undanskildum viðgerðum sem 
vegfarendur hafa ekki lengur ávinning af, t.d. þar 
sem frekari vegayfirlagning eða aðrar 
byggingarframkvæmdir hafa komið í stað 
viðgerðar.“ 

c) Eftirfarandi komi í stað b-liðar: 

„b) „vegatollur“: tiltekin fjárhæð sem greiða skal fyrir 
ökutæki sem ekið er tiltekna vegalengd um grunn-
virkið sem um getur í 1. mgr. 7. gr., fjárhæðin fer eftir 
ekinni vegalengd og hverrar gerðar ökutækið er.“ 

d) Eftirfarandi liður bætist við: 

„ba) „veginn meðaltollur“: heildartekjur af tollum á 
tilteknu tímabili deilt með fjölda ekinna öku-
tækjakílómetra í tilteknu kerfi sem fellur undir 
vegatolla á tímabilinu, þar sem bæði tekjur og 
ökutækjakílómetrar reiknast fyrir gjaldskyld 
ökutæki.“ 

e) Í stað c-, d-, e- og f-liðar komi eftirfarandi: 

„c) „notendagjald“: greiðsla tilgreindrar fjárhæðar 
sem veitir ökutæki rétt til að nota grunnvirkin sem 
um getur í 1. mgr. 7. gr. í tiltekinn tíma, 

d) „ökutæki“: vélknúið ökutæki eða liðskipt, sam-
tengd vagnalest, ætluð eingöngu til vöruflutninga 
á vegum, með leyfilega hámarksþyngd með 
hleðslu sem er ekki undir 3,5 tonnum, 

e) ökutæki í flokki „EURO 0“, „EURO I“, „EURO 
II“, „EURO III“, „EURO IV“, „EURO V“, 
„EEV“: er ökutæki sem samrýmist leyfilegum 
viðmiðunarmörkum fyrir losun sem sett eru fram í 
0. viðauka, 

f) „gerð ökutækis“: flokkur sem ökutæki tilheyrir 
eftir fjölda öxla, stærðarmáli eða þyngd eða öðrum 
flokkunarþáttum sem endurspegla tjón á vegum, 
t.d. það flokkunarkerfi vegaskemmda sem lýst er í 
IV. viðauka, svo framarlega sem flokkunarkerfið 
sem notað er byggist á eiginleikum ökutækis sem 
annaðhvort koma fram í ökutækjaskjölum, sem 
notuð eru í öllum aðildarríkjum, eða eru sjáanleg.“ 

f) Eftirfarandi liðir bætist við: 

„g) „sérleyfissamningur“: „sérleyfissamningur um 
opinberar framkvæmdir“ eða „sérleyfissamningur 
um þjónustu“ eins og það er skilgreint í 1. gr. til-
skipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB 
frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um 
útboð og gerð opinberra verksamninga, vöru-
samninga og þjónustusamninga (*), 
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h) „sérleyfistollur“: vegatollur sem sérleyfishafi 
leggur á samkvæmt sérleyfissamningi. 

 
(*)  Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 114. Tilskipun-

inni var síðast breytt með reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 2083/2005 (Stjtíð. ESB L 
333, 20.12.2005, bls. 28). 

 

2. Ákvæðum 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað 1., 2., 3. og 4. mgr.: 

„1. Aðildarríkin geta aðeins viðhaldið eða lagt á 
vegatolla og/eða notendagjöld í samevrópska vega-
kerfinu, eða hluta þess, samkvæmt skilyrðum sem sett 
eru fram í 2. til 12. mgr. Þetta skal vera með fyrirvara 
um rétt aðildarríkja, í samræmi við sáttmálann, til að 
beita tollum og/eða notendagjöldum af vegum öðrum 
en í samevrópska vegakerfinu, m.a. á samliggjandi 
vegum sem hægt er að beina umferð á frá sam-
evrópska vegakerfinu og/eða eru í beinni samkeppni 
við tiltekna hluta þess, eða á aðrar gerðir vélknúinna 
ökutækja sem falla ekki undir skilgreininguna „öku-
tæki“ í samevrópska vegakerfinu, svo framarlega sem 
álagning tolla og/eða notendagjalda á slíkum vegum 
mismunar ekki millilandaumferð og veldur ekki 
röskun á samkeppni milli rekstraraðila. 

1a. Ákveði aðildarríki að viðhalda eða leggja aðeins á 
vegatolla og/eða notendagjöld á tilteknum hlutum 
samevrópska vegakerfisins, skulu undanþágur sem af 
því leiða fyrir hina hlutana (t.d. vegna einangrunar eða 
lítillar umferðar eða mengunar eða þar sem það er 
mikilvægt vegna innleiðingar nýs vegatollafyrirkomu-
lags), ekki hafa í för með sér mismunun gegn milli-
landaumferð. 

2. a) Aðildarríki getur valið að viðhalda eða leggja 
 á vegatolla og/eða notendagjöld sem eiga 
 eingöngu við um farartæki með leyfilega 
 hámarksþyngd með hleðslu sem er a.m.k. 12 
 tonn. Velji aðildarríki að leggja vegatolla 
 og/eða notendagjöld á ökutæki sem eru undir 
 þeim þyngdarmörkum, skulu ákvæði þessarar 
 tilskipunar gilda. 

b) Tollar og/eða notendagjöld skulu lagðir á öll 
ökutæki frá 2012. 

c) Aðildarríki getur vikið frá kröfunni sem sett er 
fram í b-lið ef það telur að rýmkun tolla á 
ökutæki undir 12 tonnum muni: 

— hafa veruleg neikvæð áhrif á frjálst flæði 
umferðar, umhverfið, hávaðastig, um-
ferðarþunga eða heilsu manna eða 

— hafa í för með sér stjórnsýslukostnað sem 
næmi yfir 30% af viðbótartekjum sem af 
því hljótast. 

3. Ekki er heimilt að innheimta af neinum flokki 
ökutækja bæði vegatolla og notendagjöld á sama tíma 
fyrir einn og sama vegarkafla. Á vegum, þar sem 
notendagjöld eru innheimt, mega aðildarríkin þó inn-
heimta að auki vegatoll fyrir afnot af brúm, jarð-
göngum og vegum yfir fjallaskörð. 

4. Vegatollar og notendagjöld skulu ekki mismuna 
farmflytjandanum beint eða óbeint, á grundvelli ríkis-
fangs hans, staðfestustaðar eða -lands, eða skráningar-
lands ökutækisins, eða uppruna- eða ákvörðunarstaðar 
ökutækisins eða flutningsaðgerðarinnar.“ 

b) Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„4a. Aðildarríkin geta kveðið á um lækkaða vega-
tolla eða notendagjöld, eða undanþágur frá gjald-
skyldu vegna vegatolla eða notendagjalda, fyrir 
ökutæki með undanþágu frá kröfu um uppsetningu og 
notkun skráningarbúnaðar skv. reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 3821/85 frá 20. desember 1985 um að taka 
upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á 
vegum, og í þeim tilvikum sem a- og b-liðir 2. mgr. 6. 
gr. þessarar tilskipunar taka til. 

4b. Þar sem gjaldtökufyrirkomulag sem felur í sér 
afslátt eða lækkun á vegatollum fyrir reglulega not-
endur getur leitt til raunsparnaðar á stjórnsýslu-
kostnaði fyrir rekstraraðila grunnvirkis, geta aðildar-
ríkin kveðið á um slíkan afslátt eða verðlækkun með 
eftirfarandi skilyrðum: 

— þau uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í a-lið 10. 
mgr., 

— þau fara að sáttmálanum, einkum 12., 49., 86. og 
87. gr., 

— þau raska ekki samkeppni á innri markaðinum, 

— gjaldtökufyrirkomulagið er línulegt, hlutfallslegt, 
aðgengilegt öllum notendum á jafnréttisgrundvelli 
og hefur ekki í för með sér að viðbótarkostnaður 
leggist á aðra notendur í formi hærri vegatolla. 

Slíkur afsláttur eða verðlækkun skal í engum tilvikum 
vera hærri en 13% vegatolls sem greiddur er af sam-
bærilegum ökutækjum sem fullnægja ekki kröfum um 
afsláttinn eða lækkunina. 

4c. Allar áætlanir um afslátt og verðlækkanir skal til-
kynna framkvæmdastjórninni, sem skal sannreyna að 
farið sé að skilyrðunum sem sett eru fram í 4. mgr. a 
og b og skal samþykkja þau í samræmi við málsmeð-
ferðina sem vísað er til í 2. mgr. 9. gr. c. 

 
(*) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8. Reglugerð-

inni var síðast breytt með reglugerð (ESB) nr. 
432/2004 (Stjtíð. ESB L 71, 10.3.2004, bls. 3). 
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c) Í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

„6. Fyrirkomulag við innheimtu vegatolla og/eða 
notendagjalda skal ekki valda óréttmætri mismunun, 
hvorki fjárhagslegri né af öðrum toga, fyrir óreglulega 
notendur vegakerfisins. Ef aðildarríki innheimtir 
vegatolla og/eða notendagjöld eingöngu í gegnum 
kerfi, sem eru háð notkun búnaðar um borð í 
ökutækjum, skal það gera viðkomandi búnað tiltækan 
með sanngjörnu stjórnsýslulegu og efnahagslegu 
fyrirkomulagi.“ 

d) Annar og þriðji undirliður 7. mgr. falli brott. 

e) Í stað 9. og 10. mgr. komi eftirfarandi: 

„9. Vegatollar skulu eingöngu miðast við megin-
regluna um endurheimt kostnaðar við grunnvirki. 
Einkum skulu vegnir meðaltollar tengjast kostnaði við 
byggingu, rekstur viðhald og þróun grunnvirkjanetsins 
sem um ræðir. Vegnir meðaltollar geta einnig náð yfir 
fjármagnstekjur eða hagnaðarhlutfall byggt á 
markaðsaðstæðum. 

10. a) Með fyrirvara um vegnu meðaltollana sem um 
 getur í 9. mgr. geta aðildarríkin haft breytilega 
 vegatolla í því skyni að ráðast gegn 
 umhverfisspjöllum, minnka umferðarþunga, 
 lágmarka tjón á grunnvirkjum, nýta við--
 komandi grunnvirki sem best eða að auka 
 öryggi á vegum, svo framarlega sem slíkur 
 breytileiki: 

— er í réttu hlutfalli við markmiðin sem stefnt er 
að, 

— er gagnsær og án mismunar, einkum hvað 
varðar ríkisfang farmflytjandans, staðfestustað 
eða -land farmflytjandans eða skráningarland 
ökutækisins og uppruna- eða ákvörðunarstað 
flutningsaðgerðarinnar 

— er ekki hugsaður til að auka tolltekjur, þar sem 
upp á móti óviljandi aukningu á tekjum (sem 
leiðir til þess að vegið meðaltal tolla er ekki í 
samræmi við 9. mgr.) vega breytingar á 
uppbyggingu breytileikans, sem skal fram-
kvæma innan tveggja ára frá lokum reiknings-
skilaársins þegar viðbótartekjurnar myndast, 

— virðir hámarksviðmiðunarmörk sveigjanleika 
sem sett eru fram í b-lið. 

b) Samkvæmt skilyrðum a-liðar geta vegatollar verið 
breytilegir eftir: 

— EURO losunarsflokkum eins og þeir eru settir 
fram í 0. viðauka, þ.m.t. magn efnisagna og 

köfnunarefnisoxíðs, að því tilskildu að enginn 
vegatollur sé yfir 100% hærri en tollur sem lagður 
er á samsvarandi ökutæki sem uppfylla ströngustu 
staðla um losun og/eða 

— tíma dags, degi eða árstíð, svo framarlega sem: 

i. enginn vegatollur sé yfir 100% hærri en tollur 
sem innheimtur er á ódýrasta tíma dagsins eða 
ódýrasta degi eða árstíð eða 

ii. þar sem ódýrasta tímabilið er ákvarðað núll, 
eru viðurlög fyrir dýrasta tíma dags, tegund 
dags eða tímabil ekki yfir 50% tollþrepsins 
sem annars ætti við um viðkomandi ökutæki. 

Þess skal krafist að aðildarríkin hafi breytilega 
taxta á vegatollum sem eru í samræmi við fyrsta 
undirlið eigi síðar en 2010, eða þegar um er að 
ræða sérleyfissamninga, þegar sá sérleyfissamn-
ingur er endurnýjaður. 

Aðildarríki getur þó vikið frá þessari kröfu ef: 

i. hún mundi grafa verulega undan samræmi 
vegatollakerfa á yfirráðasvæði þess, 

ii. ekki væri tæknilega framkvæmanlegt að taka 
upp slíka aðgreiningu í viðkomandi vegatolla-
kerfi eða 

iii. það mundi leiða til þess að mest mengandi 
faratækjunum yrði beint frá samevrópska 
vegakerfinu með tilheyrandi áhrifum á öryggi 
á vegum og á lýðheilsu. 

Tilkynna ber framkvæmdastjórninni um öll slík 
frávik. 

c) Með fyrirvara um skilyrði a-liðar geta vegatollar í 
undantekningartilvikum verið breytilegir á annan hátt, 
vegna tiltekinna verkefna sem varða mikilvæga 
evrópska hagsmuni, til að tryggja viðskiptalega hag-
kvæmni slíkra verkefna, þegar þau mæta beinni sam-
keppni við annan máta flutninga með ökutækjum. 
Gjaldtökufyrirkomulagið skal vera línulegt, 
hlutfallslegt, birt opinberlega, aðgengilegt öllum not-
endum á jafnréttisgrundvelli og ekki hafa í för með sér 
að viðbótarkostnaður leggist á aðra notendur í formi 
hærri vegatolla. Framkvæmdastjórnin skal sannreyna 
að farið sé að skilyrðum þessa liðar áður en við-
komandi gjaldtökufyrirkomulag er framkvæmt.“ 
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f) Eftirfarandi málsgreinar bætist við: 

„11. Með fyrirvara um 1. mgr. og 1. mgr. a í 9. gr., 
er hægt í undantekningartilvikum sem varða grunn-
virki á fjallasvæðum og eftir að hafa tilkynnt 
framkvæmdastjórninni um það, að hækka vegatolla á 
tilteknum vegahlutum: 

a) þar sem mikil umferðarteppa verður sem hefur 
áhrif á frjálsa för ökutækja eða  

b) þar sem umferð ökutækja veldur umtalsverðum 
umhverfisspjöllum, 

með eftirfarandi skilyrðum: 

— með tekjum af álagningunni er fjárfest í forgangs-
verkefnum sem varða evrópska hagsmuni, og 
tilgreind eru í III. viðauka við ákvörðun nr. 
884/2004/EB, og sem stuðla beint að því að draga 
úr umferðarteppu eða þeim umhverfisskaða sem 
um ræðir og staðsett eru á sömu stofnleið og 
vegarkaflinn þar sem hækkunin á við, 

— álagningin, sem beita má á vegatolla sem eru 
breytilegir í samræmi við 10. mgr., fer ekki yfir 
15% af vegnum meðaltolli reiknuðum í samræmi 
við 9. mgr. nema þar sem tekjur sem myndast eru 
lagðar í forgangsverkefni sem varða evrópska 
hagsmuni á landamærasvæðum og taka til 
grunnvirkja á fjallasvæðum, en þar sem álagningin 
má ekki fara yfir 25%, 

— beiting álagningarinnar veldur ekki ósanngjarnri 
meðferð flutningaumferðar samanborið við aðra 
vegfarendur, 

— fjárhagsáætlanir fyrir grunnvirki sem álagningin á 
við um og kostnaðar- og ábatagreining vegna nýs 
verkefnis á sviði grunnvirkja eru lagðar fyrir 
framkvæmdastjórnina áður en til álagningarinnar 
kemur, 

— gildistímabil álagningarinnar er skilgreint og 
takmarkað fyrirfram og er í samræmi við 
fjárhagsáætlanir og kostnaðar- og ábatagreiningu 
sem lögð er fram með tilliti til þeirra tekna sem 
vænst er að verði aflað. 

Beiting þessa ákvæðis við ný verkefni sem ná yfir 
landamæri skal háð samþykki hlutaðeigandi 
aðildarríkja. 

Þegar framkvæmdastjórnin tekur á móti 
fjárhagsáætlunum frá aðildarríki sem hefur í hyggju að 
beita álagningu, skal hún gera upplýsingarnar 
aðgengilegar nefndarmönnum þeim sem um getur í 1. 
mgr. 9. gr. c. Telji framkvæmdastjórnin að fyrirhuguð 

álagning sé ekki í samræmi við skilyrðin sem sett eru 
fram í þessari málsgrein, eða ef hún telur að 
fyrirhuguð álagning muni hafa umtalsverð neikvæð 
áhrif á efnahagsþróun á jaðarsvæðum, getur hún 
hafnað áætluninni um gjaldtökuna sem viðkomandi 
aðildarríki leggur fram í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 9. gr. c eða farið fram á 
breytingu á henni. 

12. Ef ökumaður getur ekki lagt fram nauðsynleg 
skjöl fyrir ökutæki til að staðfesta upplýsingarnar sem 
vísað er til í fyrsta undirlið b-liðar 10. mgr. og gerð 
ökutækis við eftirlit geta aðildarríki beitt allt að hæsta 
tollþrepi sem hægt er að leggja á.“ 

3. Eftirfarandi grein bætist við: 

„7. gr. a 

1. Við ákvörðun þrepa veginna meðaltolla sem ætlunin 
er að leggja á viðkomandi grunnvirkjanet eða skýrt 
afmarkaðan hluta slíks nets, skulu aðildarríkin taka tillit til 
ýmiss kostnaðar eins og sett er fram í 9. mgr. 7. gr. 
Kostnaður sem tekið er tillit til skal tengjast netinu eða 
hluta netsins sem vegatollar eru lagðir á og þeim 
ökutækjum sem falla undir vegatollinn. Aðildarríki geta 
valið að endurheimta ekki þennan kostnað með tolltekjum 
eða að endurheimta aðeins hluta kostnaðarins. 

2. Vegatollar skulu ákvarðaðir í samræmi við 7. gr. og 1. 
mgr. þessarar greinar. 

3. Að því er varðar nýtt vegatollafyrirkomulag, sem felur 
ekki í sérleyfistolla sem aðildarríkin innleiða eftir 10. júní 
2008, skulu aðildarríkin reikna kostnað með aðferðum, 
sem eru byggðar á meginreglum fyrir útreikning sem 
settar eru fram í III. viðauka. 

Hvað varðar nýja sérleyfistolla sem innleiddir eru eftir 10. 
júní 2008, skal hæsta tollþrep vera jafnt eða lægra en 
þrepið sem hefði orðið niðurstaðan með notkun aðferða 
sem byggjast á meginreglum fyrir útreikning sem settar 
eru fram í III. viðauka. Mat á slíku jafngildi skal 
framkvæmt á grunni hæfilega langs viðmiðunartímabils í 
samræmi við eðli sérleyfissamnings. 

Vegatollafyrirkomulag sem þegar er til staðar 10. júní 
2008 eða sem tilboð, eða svör við boðum um að ganga til 
samningskaupa, hafa borist varðandi samkvæmt opinberu 
innkaupaferli fyrir 10. júní 2008 skal ekki vera háð þeim 
skuldbindingum sem settar eru fram í þessari málsgrein, 
svo lengi sem þetta fyrirkomulag er í gildi og svo 
framarlega sem því er ekki breytt að verulegu leyti. 
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4. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
með a.m.k. fjögurra mánaða fyrirvara um framkvæmd nýs 
vegatollafyrirkomulags: 

a) um vegatollafyrirkomulag sem felur ekki í sér 
sérleyfistolla: 

— einingaverð og aðrar breytur sem notaðar eru við 
útreikninga ýmissa kostnaðarliða og   

—  skýrar upplýsingar um ökutækin sem falla undir 
tollafyrirkomulag þeirra og landfræðilegt umfang 
netsins, eða hluta þess, sem notað er við hvern 
kostnaðarútreikning og þann hundraðshluta kostn-
aðar sem ætlunin er að endurheimta, 

b) um vegatollafyrirkomulag sem felur í sér sérleyfis-
tolla: 

— sérleyfissamningar eða umtalsverðar breytingar á 
slíkum samningum, 

— grunntilvikið sem veitandi hefur byggt tilkynningu 
um sérleyfi á, eins og vísað er til í VII. viðauka B 
við tilskipun 2004/18/EB, skal fela í sér áætlaðan 
kostnað eins og hann er skilgreindur í 9. mgr. 7. 
gr. og fyrirhugaður er samkvæmt sérleyfinu, áætl-
aða umferð eftir gerðum farartækja, áætluð toll-
þrep og landfræðilegt umfang netsins sem sér-
leyfissamningurinn tekur til. 

5. Aðildarríkin skulu einnig tilkynna framkvæmda-
stjórninni a.m.k. fjórum mánuðum fyrir framkvæmd nýs 
vegatollafyrirkomulags sem á við um samliggjandi vegi 
sem hægt er að beina umferð á frá samevrópska 
vegakerfinu og/eða eru í beinni samkeppni við tiltekna 
hluta þess kerfis sem vegatollur er lagður á. Í þessum 
upplýsingum skal koma fram a.m.k. skýring á land-
fræðilegu umfangi kerfisins sem tollurinn tekur til, 
ökutæki sem hann tekur til og fyrirhuguð tollþrep, ásamt 
skýringu á hvernig tollþrepin voru ákvörðuð. 

6. Í þeim tilvikum, sem falla undir skuldbindingarnar í 3. 
mgr., skal framkvæmdastjórnin, innan fjögurra mánaða 
eftir móttöku upplýsinga í samræmi við 4. mgr., gefa álit 
sitt á því hvort þessar skuldbindingar teljast hafa verið 
uppfylltar. 

Að því er varðar vegatollafyrirkomulagið sem um getur í 
5. mgr., getur framkvæmdastjórnin einnig gefið álit sitt, 
einkum varðandi meðalhóf og gagnsæi fyrirhugaðs 
fyrirkomulags og líklegra áhrifa þess á samkeppni á innri 
markaðinum og frjálsan flutning á vörum. 

Álit framkvæmdastjórnarinnar skal gert aðgengilegt 
nefndinni sem um getur í 1. mgr. 9. gr. c. 

7. Óski aðildarríki eftir að beita ákvæðum 11. mgr. 7. gr. 
að því er varðar vegatollafyrirkomulag er þegar er til 
staðar 10. júní 2008, skal það leggja fram upplýsingar sem 
sýna fram á að veginn meðaltollur af viðkomandi 
grunnvirki sé í samræmi við lið aa í 2. gr., 9. mgr. 7. gr. og 
10. mgr. 7. gr.“ 

4. Eftirfarandi grein bætist við: 

„7. gr. b 

Tilskipun þessi hefur ekki áhrif á frelsi aðildarríkja sem 
innleiða vegatollakerfi og/eða notendagjöld fyrir 
grunnvirki til að kveða á um viðeigandi bætur fyrir 
gjöldin, með fyrirvara um á 87. gr. og 88. gr. sáttmálans.“ 

5. Í stað b-liðar 2. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi: 

„b) greiðsla sameiginlega notendagjaldsins veitir aðgang 
að vegakerfinu eins og hvert þátttökuaðildarríki 
skilgreinir það í samræmi við 1. mgr. 7. gr.“ 

6. Eftirfarandi grein bætist við: 

„8. gr. a 

Hvert aðildarríki skal fylgjast með kerfi tolla og/eða 
notendagjalda til að tryggja að starfsemin sé gagnsæ og án 
mismununar.“ 

7. Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að 
aðildarríkin leggi á án mismununar: 

a) sérstaka skatta eða gjöld: 

— sem eru álögð við skráningu ökutækisins eða 

— lögð á ökutæki eða farm þar sem þyngd eða 
stærð eru óvenjuleg, 

b) bílastæðagjöld og sérstök gjöld vegna umferðar í 
þéttbýli. 

1a. Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að 
aðildarríkin leggi á án mismununar: 

a) gjöld sem sérstaklega er ætlað að draga úr 
umferðarteppu á vissum tímum og stöðum, 

b) gjöld sem ætlað er að draga úr umhverfisáhrifum, 
þ.m.t. léleg loftgæði 

á hvaða vegi sem er, einkum á þéttbýlissvæðum, þ.m.t. 
vegir í samevrópska vegakerfinu sem liggja um 
þéttbýlissvæði.“ 
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b) Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2. Aðildarríki skulu ákvarða hvernig nota skuli tekjur 
af gjöldum fyrir notkun á vegagrunnvirkjum. Svo unnt 
sé að þróa flutninganetið í heild skal nota tekjur af 
gjöldum í þágu flutningageirans og til að bæta 
flutninganetið í heild.“ 

8. Eftirfarandi greinar bætist við: 

„9. gr. a 

Aðildarríki skulu koma á fót viðeigandi eftirliti og 
ákvarða kerfi viðurlaga sem eiga við um brot á  ákvæðum 
landslaga sem samþykkt eru samkvæmt þessari tilskipun. 
Þau skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að sjá til 
þess þau séu framkvæmd. Viðurlögin, sem komið er á, 
skulu vera árangursrík, í réttu hlutfalli við brotin og 
letjandi. 

9. gr. b 

Framkvæmdastjórnin skal greiða fyrir skoðanaskiptum og 
miðlun tækniþekkingar á milli aðildarríkjanna í tengslum 
við framkvæmd þessarar tilskipunar, einkum III. viðauka. 
Framkvæmdastjórnin skal uppfæra og skýra 0., III. og IV. 
viðauka í ljósi tækniframfara og I. og II. viðauka í ljósi 
verðbólgu, í samræmi við málsmeðferðina sem vísað er til 
í 3. mgr. 9. gr. c. 

9. gr. c 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 3. og 7. 
gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. 
gr. hennar. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar skulu 5. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB gilda, að teknu tilliti til 
ákvæða 8. gr. hennar. 

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

4. Nefndin setur sér starfsreglur.“ 

9. Í stað 11. gr. komi eftirfarandi: 

„11. gr. 

Eigi síðar en 10. júní 2011 skal framkvæmdastjórnin skila 
skýrslu til Evrópuþingsins og ráðsins um framkvæmd og 
áhrif þessarar tilskipunar, með hliðsjón af tækniþróun og 
hvert umferðarþungi stefnir, þ.m.t. notkun ökutækja sem 
vega meira en 3,5 tonn og minna en 12 tonn, og mati á 

áhrifum hennar á innri markaðinn, þ.m.t. á eyjum, 
landluktum svæðum og jaðarsvæðum Bandalagsins, 
fjárfestingarstig í geiranum og framlags hennar í átt að 
uppfyllingu markmiða um sjálfbæra stefnu í 
flutningamálum. 

Aðildarríkin skulu áframsenda framkvæmdastjórninni 
nauðsynlegar upplýsingar um skýrsluna eigi síðar en 10. 
desember 2010. 

Eigi síðar en 10. júní 2008 skal framkvæmdastjórnin 
leggja fram, eftir að hafa kannað alla valkosti, þ.m.t. 
umhverfi, hávaði, umferðarteppa og heilsutengdur 
kostnaður, almennt, gagnsætt og auðskilið líkan til að 
meta allan ytri kostnað, sem skal verða grunnur að 
útreikningum á grunnvirkjagjöldum í framtíðinni. Þessu 
líkani skal fylgja greining á áhrifum innfellingar ytri 
kostnaðar fyrir alla flutningsmáta og áætlun um þrepskipta 
framkvæmd líkansins fyrir alla flutningsmáta. 

Skýrslunni og líkaninu skulu fylgja, ef við á, tillögur til 
Evrópuþingsins og ráðsins um frekari endurskoðun 
þessarar tilskipunar.“ 

10.  Í stað töflunnar í II. viðauka sem tilgreinir upphæð gjalda 
á ársgrundvelli komi eftirfarandi: 

 þrír ásar að 
hámarki 

fjórir ásar að 
lágmarki 

EURO 0 1332 2233 

EURO I 1158 1933 

EURO II 1008 1681 

EURO III 876 1461 

EURO IV og minni mengun 797 1329 

 

11. Í stað síðasta málsliðar II. viðauka komi eftirfarandi: 

„Daglegt notkunargjald er hið sama fyrir alla flokka 
ökutækja og nemur það 11 evrum.“ 

12. Texti 0. viðauka, sem kemur fram í I. viðauka við þessa 
reglugerð, bætist við. 

13. Texti III. viðauka, sem kemur fram í II. viðauka við þessa 
reglugerð, bætist við. 

14. Texti IV. viðauka, sem kemur fram í III. viðauka við þessa 
reglugerð, bætist við. 
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2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari, eigi síðar 
en 10. júní 2008. Þau skulu þegar í stað tilkynna 
framkvæmdastjórninni um slíkt. 

Þegar aðildarríkin samþykkja slíkar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr 
landslögum, sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun 
þessi nær til, og töflu sem sýnir samsvörun milli ákvæða 
þessarar tilskipunar og ákvæða landslaga sem samþykkt hafa 
verið. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Strassborg 17. maí 2006. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. Borrell Fontelles H. Winkler 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

„0. VIÐAUKI 

LOSUNARMÖRK 

1. Ökutæki í flokki „EURO 0“ 

Massi kolsýrings (CO) g/kWh Massi vetniskolefna (HC) 
g/kWh 

Massi köfnunarefnisoxíða 
(NOx) g/kWh 

12,3 2,6 15,8 
 

2. Ökutæki í flokki „EURO I“/„EURO II“ 

 Massi kolsýrings 
(CO) g/kWh 

Massi vetniskolefna 
(HC) g/kWh 

Massi 
köfnunarefnisoxíða 

(NOx) g/kWh 

Massi efnisagna 
(PT) g/kWh 

Ökutæki í flokki „EURO I“ 4,9 1,23 9,0 0,4 (1) 

Ökutæki í flokki „EURO II“ 4,0 1,1 7,0 0,15 

(1) Losunarmörk efnisagna eru margfölduð með stuðlinum 1,7 ef um er að ræða hreyfla með vélarafli sem er 85 kW eða minna. 

 

3. Ökutæki í flokki „EURO III“/„EURO IV“/„EURO V“/„EEV“ 

Massi kolsýrings, heildarmagns vetniskolefna, köfnunarefnisoxíða og efnisagna, sem er ákvarðaður með ESC-prófun 
og útblástursloftsþéttni, sem er ákvörðuð með ELR-prófun, skal ekki vera yfir eftirfarandi gildum (1): 

 Massi kolsýrings 
(CO) g/kWh 

Massi 
vetniskolefna 
(HC) g/kWh 

Massi köfnunar-
efnisoxíða (NOx) 

g/kWh 

Massi efnisagna 
(PT) g/kWh 

Útblástursloft 
m-1 

Ökutæki í flokki 
„EURO III“ 

2,1 0,66 5,0 0,10 (2) 0,8 

Ökutæki í flokki 
„EURO IV“ 

1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

Ökutæki í flokki 
„EURO V“ 

1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

Umhverfisvænt 
ökutæki 

1,5 0,25 2,0 0,02 0,15 

(1) Prófunarlota er röð prófunarpunkta, þar sem hver punktur er skilgreindur út frá hraða og snúningsvægi sem hreyfillinn þarf að halda í 
stöðugu ástandi (ESC-prófun) eða við svipul vinnsluskilyrði (ETC- og ELR-prófun). 

(2) 0,13 fyrir hreyfla sem hafa minna sprengirými en 0,7 dm3 fyrir hverja einingu og málhraði er meiri en 3000 min-1. 

4. Taka má mengunarflokka ökutækja í framtíðinni, eins og þeir eru skilgreindir í tilskipun 88/77/EBE og síðari breytingum, til 
athugunar.“ 
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II. VIÐAUKI 

„III. VIÐAUKI 

MEGINREGLUR FYRIR SKIPTINGU KOSTNAÐAR OG ÚTREIKNINGA Á VEGATOLLUM 

Í þessum viðauka er mælt fyrir um meginreglur við útreikning á vegnum meðaltollum sem endurspegla 9. mgr. 7. gr. Skyldan 
að tengja vegatolla við kostnað skal vera með fyrirvara um frelsi aðildarríkja til að velja, í samræmi við 1. mgr. 7. gr. a, að 
endurheimta kostnað ekki að fullu með tekjum af vegatollum, eða frelsi, í samræmi við 10. mgr. 7. gr., að láta upphæðir 
tilgreindra vegatolla víkja frá meðaltalinu (1). 

Beiting þessara meginreglna skal vera í fullu samræmi við aðrar gildandi skuldbindingar samkvæmt lögum Bandalagsins, 
einkum kröfur um að sérleyfissamningar séu veittir í samræmi við tilskipun 2004/18/EB og aðra lagagerninga Bandalagsins á 
svið opinberra innkaupa. 

Ef aðildarríki stofnar til viðræðna við einn eða fleiri þriðju aðila í því skyni að koma á sérleyfissamningi varðandi byggingu 
eða rekstur á hluta grunnvirkis þess, eða í ljósi þessa tilgangs stofnar til sambærilegs fyrirkomulags sem byggt er á 
landslöggjöf eða samkomulagi sem ríkisstjórn aðildarríkis gerir, skal meta það hvort farið er að þessum meginreglum á 
grundvelli niðurstaða þessara viðræðna. 

1. Skilgreining á því kerfi og ökutækjum sem falla undir tilskipunina 

— Ef ekki á að beita einu tollafyrirkomulagi á allt vegakerfið í samevrópska flutninganetinu, skal aðildarríki tilgreina 
nákvæmlega þann eða þá hluta netsins sem heyra undir tollafyrirkomulagið ásamt kerfinu sem notað er til að flokka 
ökutæki að því er varðar breytilega vegatolla. Aðildarríki skulu einnig tilgreina hvort þau eru að rýmka gildissvið 
tollafyrirkomulags til að ná yfir ökutæki undir 12 tonna þröskuldinum. 

— Ef aðildarríki kýs að taka upp mismunandi stefnur varðandi endurheimt kostnaðar í mismunandi hlutum kerfisins 
(eins og heimilað er í 1. mgr. 7. gr. a) skal hver skýrt skilgreindur hluti kerfisins falla undir aðskilda 
kostnaðarútreikninga. Aðildarríki getur valið að skipta kerfinu í fjölda skýrt skilgreindra hluta til að koma á aðskildu 
sérleyfisfyrirkomulagi eða svipuðu fyrir hvern hluta. 

2. Kostnaður við grunnvirki 

2.1. Fjárfestingarkostnaður 

— Í fjárfestingarkostnaði skal innifalinn kostnaður við byggingu (þ.m.t. fjármögnunarkostnaður) og kostnaður við 
þróun grunnvirkjanna auk, eftir því sem við á, arður af fjárfestingu eða hagnaðarhlutfall. Kostnaður við kaup á landi, 
skipulag, hönnun, eftirlit með verksamningum og verkefnastjórnun, og fornleifarannsóknir og athugun á jarðvegi, 
ásamt öðrum viðkomandi aukakostnaði, skal einnig innifalinn. 

— Endurheimt byggingarkostnaðar skal byggjast annaðhvort á hönnunarlíftíma grunnvirkisins eða öðru slíku 
afskriftatímabili (ekki styttra en 20 ár) sem getur talist viðeigandi með skírskotun til fjármögnunar með 
sérleyfissamningi eða með öðrum hætti. Lengd afskriftatímabilsins getur verið lykilbreyta í viðræðum varðandi gerð 
sérleyfissamninga, einkum ef hlutaðeigandi aðildarríki óskar þess, sem hluta af samningnum, að setja þak að því er 
varðar viðkomandi veginn meðaltoll. 

— Með fyrirvara um útreikninga á fjárfestingarkostnaði getur endurheimt kostnaðar: 

— verið dreift jafnt á afskriftatímabilið eða vegið á fyrstu árin, árin um miðbikið eða seinni árin, að því tilskildu að 
slíkt vægi sé gagnsætt, 

— kveðið á um vísitölutengingu vegatolla á afskriftatímabilinu. 

— Upphaflegt kostnaðarverð skal byggt á greiddum fjárhæðum. Kostnaður sem enn er eftir að stofna til verður byggður 
á sanngjörnum kostnaðarspám. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Þessi ákvæði, ásamt sveigjanleikanum sem boðið er upp á við endurheimt kostnaðar á vissu tímabili (sjá þriðja u
ndirlið í lið 2.1), gefa 

umtalsverð vikmörk til að festa vegatolla á þrepum sem eru viðunandi fyrir notendur og löguð að tilteknum stefnumarkmiðum í 
flutningamálum aðildarríkisins. 
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— Fjárfesting hins opinbera getur talist fjármögnuð lántaka. Vextir sem beitt er á upphaflegt kostnaðarverð skulu vera 
vextir sem gilda um lántökur hins opinbera á því tímabili. 

— Kostnaði skal skipt á milli þungaflutningabifreiða með hlutlægum og gagnsæjum hætti sem tekur tillit til hlutfalls 
þungaflutningabifreiða af umferð í kerfinu og tengds kostnaðar. Þá ökutækjakílómetra sem eknir eru af 
þungaflutningabifreiðum má í þessu skyni aðlaga með „jafngildisstuðlum“ sem rökstuddir eru á hlutlægan hátt eins 
og þeim sem settir eru fram í 2. mgr. 4. liðar. 

— Ákvæði um áætlaða ávöxtun eigin fjár eða hagnaðarhlutfalls skal vera sanngjarnt í ljósi markaðsaðstæðna og má 
breyta í því skyni að veita hvatningu til árangurs til samningsbundins þriðja aðila að því er varðar kröfur um gæði 
þjónustu. Meta má ávöxtun eigin fjár með hagvísum eins og innri ávöxtun fjárfestinga eða vegnum 
meðalfjármagnskostnaði. 

2.2. Árlegur viðhaldskostnaður og kostnaður við viðgerðir á burðarvirki 

— Þessi kostnaður skal innihalda árlegan kostnað við viðhald á kerfinu og reglubundinn kostnað að því er varðar viðgerðir, 
styrkingu og yfirlagningu, í því skyni að tryggja að rekstrarvirkni kerfisins sé viðhaldið yfir tíma. 

— Slíkum kostnaði skal skipt á milli þungaflutningabifreiða og annarrar umferðar á grundvelli raunverulegrar hlutdeildar 
og spáa um hlutdeild í ökutækjakílómetrum og hann má aðlaga með jafngildisstuðli sem rökstuddur er á hlutlægan hátt 
eins og þeir sem settir eru fram í 4. lið. 

3. Kostnaður við rekstur, stjórnun og innheimtu vegatolla 

Þessi kostnaður skal innihalda allan kostnað sem rekstraraðili grunnvirkis stofnar til og fellur ekki undir 2. þátt og sem 
tengist framkvæmd, rekstri og stjórnun á grunnvirkinu og vegatollakerfinu. Hann skal einkum innihalda: 

— kostnað við að byggja, koma upp og viðhalda gjaldskýlum og öðrum greiðslukerfum, 

— daglegan kostnað við rekstur, stjórnun og framfylgd innheimtukerfa vegatolla, 

— umsýslugjöld og gjöld varðandi sérleyfissamninga, 

— kostnað við rekstur, stjórnsýslu og þjónustu varðandi rekstur grunnvirkisins. 

Þessi kostnaður getur innihaldið ávöxtun eigin fjár eða hagnaðarhlutfall sem endurspeglar yfirfært áhættustig. 

Slíkum kostnaði skal skipt á sanngjörnum og gagnsæjum grunni á milli allra ökutækjaflokka sem falla undir 
vegatollakerfið. 

4. Hlutdeild vöruumferðar, jafngildisstuðlar og leiðréttingarfyrirkomulag 

— Útreikningar á vegatollum skulu byggðir á raunverulegri hlutdeild eða spám um hlutdeild þungaflutningabifreiða í 
ökutækjakílómetrum, aðlagaðir ef óskað er með jafngildisstuðlum, til að taka tilhlýðilegt tillit til aukins kostnaðar 
við byggingu og viðgerðir á grunnvirkjum til notkunar fyrir vörubifreiðar. 

— Í eftirfarandi töflu er safn leiðbeinandi jafngildisstuðla. Ef aðildarríki notar jafngildisstuðla með hlutföllum sem 
ekki eru í töflunni skulu þeir byggðir á viðmiðunum sem rökstuddar eru á hlutlægan hátt og birtar opinberlega. 

 

 

 

 

 

 

(1) Beiting aðildarríkja á jafngildisstuðlum getur tekið tillit til vegagerðar sem þróuð er í áföngum eða með því að nota vistferilsnálgun. 
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Flokkur ökutækis (1) 
Jafngildisstuðlar 

Viðgerðir á burðarvirki Fjárfestingar Árlegt viðhald 

Á milli 3,5 t og 7,5 t, flokkur 0 1 1 1 

> 7,5 t, flokkur I 1,96 1 1 

> 7,5 t, flokkur II 3,47 1 1 

> 7,5 t, flokkur III 5,72 1 1 

(1) Sjá ákvörðun ökutækjaflokka í IV. viðauka. 
(2) Flokkar ökutækja samsvara ásþunganum 5,5, 6,5, 7,5 og 8,5 tonn í þeirri röð. 

 

— Tollafyrirkomulag sem byggir á spám um umferðarþunga skal kveða á um leiðréttingarfyrirkomulag þar sem 
vegatollar eru reglulega aðlagaðir til að leiðrétta of mikla eða of litla endurheimt kostnaðar vegna spáskekkju.“ 
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III. VIÐAUKI 

„IV. VIÐAUKI 

LEIÐBEINANDI ÁKVÖRÐUN ÖKUTÆKJAFLOKKA 

Ökutækjaflokkar eru skilgreindir í töflunni hér á eftir. 

Ökutæki eru flokkuð í undirflokka 0, I, II og III samkvæmt tjóni sem þau valda á yfirborði vega í hækkandi röð (flokkur III 
er því flokkurinn sem veldur mestu tjóni á vegagrunnvirkjum). Tjónið eykst í veldisvexti með auknum ásþunga. 

Öll vélknúin ökutæki og samtengd ökutæki með leyfilega hámarksþyngd með hleðslu sem er undir 7,5 tonnum eru í 
tjónaflokki 0. 

Vélknúin ökutæki 

Drifásar með loftfjöðrun eða viðurkennt jafngildi (1) Önnur fjöðrunarkerfi drifása Tjónaflokkur 

Fjöldi ása og leyfileg verg hámarksþyngd með hleðslu  
(í tonnum) 

Fjöldi ása og leyfileg verg hámarksþyngd með hleðslu 
 (í tonnum)  

Ekki undir Innan við Ekki undir Innan við  

Tveir ásar  

7,5 

12 

13 

14 

15 

12 

13 

14 

15 

18 

7,5 

12 

13 

14 

15 

12 

13 

14 

15 

18 

I 

Þrír ásar  

15 

17 

19 

21 

23 

25 

17 

19 

21 

23 

25 

26 

15 

17 

19 

21 

17 

19 

21 

23 

| 

  23 

25 

25 

26 

II 

Fjórir ásar  

23 

25 

27 

25 

27 

29 

23 

25 

25 

27 

I 

  27 

29 

31 

29 

31 

32 

II 

29 

31 

31 

32 

| |  

(1) Fjöðrun sem viðurkennd er sem jafngild samkvæmt skilgreiningu í II. viðauka tilskipunar ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 um að 
ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan aðildarríkja og milli landa og leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa fyrir 
tiltekin ökutæki sem eru í notkun í Bandalaginu (Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 59). Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/7/EB (Stjtíð. EB L 67, 9.3.2002, bls. 47). 
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Samtengd ökutæki (liðskipt ökutæki og vagnalestir) 

Drifásar með loftfjöðrun eða viðurkenndir sem jafngildir Önnur fjöðrunarkerfi drifása Tjónaflokkur 

Fjöldi ása og leyfileg verg hámarksþyngd með hleðslu  
(í tonnum) 

Fjöldi ása og leyfileg verg hámarksþyngd með hleðslu  
(í tonnum)  

Ekki undir Innan við Ekki undir Innan við  

2 + 1 ásar  

7,5 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

23 

25 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

23 

25 

28 

7,5 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

23 

25 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

23 

25 

28 

I 

2 + 2 ásar  

23 

25 

26 

28 

25 

26 

28 

29 

23 

25 

26 

28 

25 

26 

28 

29 

| 

29 31 29 31 II 

31 33 31 33  

33 

36 

36 

38 

33 36 III 

2 + 3 ásar II 

36 

38 

38 

40 

36 38  

|  38 40 III 

3 + 2 ásar II 

36 

38 

38 

40 

36 38  

|  38 

40 

40 

44 

III 

40 44  |  

3 + 3 ásar  

36 

38 

38 

40 

36 38 I 

  38 40 II 

40 44 40 44“  
 

 

 

 

 


