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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0200/12 

Módosítás  12 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett 

díjak 

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottságnak egy, a fenntartható 

gépjármű-adóztatási szabályokat 

összehangoló keretrendszert kell 

kialakítania.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0200/13 

Módosítás  13 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett 

díjak 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az éves gépjárműadó a jellégéből 

adódóan ahhoz a tényhez kapcsolódó 

viszonzatlan befizetés, hogy járművet az 

adófizető tekintetében az adott időszakra 

nyilvántartásba vették, és mint ilyen, nem 

tükrözi az infrastruktúra konkrét 

használatát. Hasonló okok miatt a 

gépjárműadók nem elég eredményesek a 

tisztább és hatékonyabb működésre való 

ösztönzés vagy a forgalmi torlódások 

csökkentése terén. 

(2) Az éves gépjárműadó a jellégéből 

adódóan ahhoz a tényhez kapcsolódó 

viszonzatlan befizetés, hogy járművet az 

adófizető tekintetében az adott időszakra 

nyilvántartásba vették, és mint ilyen, nem 

tükrözi az infrastruktúra konkrét 

használatát. Hasonló okok miatt a 

gépjárműadók nem lehetnek átfedésben a 

távolságalapú infrastruktúra-használati 

díjakkal, hanem a tisztább és hatékonyabb 

működés ösztönzése, illetve a forgalmi 

torlódások csökkentése érdekében 

kiegészítő jelleggel kell őket kivetni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0200/14 

Módosítás  14 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett 

díjak 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az úthasználati díjak, mivel 

közvetlenül összefüggenek az 

úthasználattal, egyértelműen hatékonyabb 

eszköz ezen célok elérésére. Az 

1999/62/EK irányelv 7k. cikkével 

összhangban az úthasználati díjakat 

bevezető tagállamok megfelelő 

kompenzációt biztosíthatnak a nemzeti 

fuvarozók számára. 

(3) Az úthasználati díjak, mivel 

közvetlenül összefüggenek az úthasználat 

mértékével, egyértelműen hatékonyabb 

eszközök ezen célok némelyikének 

elérésére – anélkül, hogy a jármű által az 

egész élettartama alatt gyakorolt 

gazdasági, ökológiai és társadalmi 

hatások megadóztatása kizárásra kerülne. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0200/15 

Módosítás  15 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett 

díjak 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A gépjárműadók alkalmazása olyan 

költséget jelent, amelyet az iparágnak 

mindenképpen viselnie kell; akkor is, ha a 

tagállamok úthasználati díjakat vetnének 

ki. A gépjárműadók ezért akadályozhatják 

az úthasználati díjak bevezetését. 

(4) A gépjárműadók alkalmazása arra 

hivatott ösztönözni az ipart, hogy 

fenntarthatóbb gépjárműveket fejlesszen; 

akkor is, ha a tagállamok úthasználati 

díjakat vetnének ki. A gépjárműadóknak 

ezért az úthasználati díjak bevezetése 

mellett kiegészítésként kell szolgálniuk. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0200/16 

Módosítás  16 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett 

díjak 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ezért nagyobb hatáskört kell 

biztosítani a tagállamok számára annak 

érdekében, hogy mérsékelhessék a 

gépjárműadókat az 1999/62/EK 

irányelvben foglalt minimumértékek 

csökkentése révén. A csökkentésnek 

fokozatosnak kell lennie annak 

érdekében, hogy a különböző 

tagállamokban működő szállítási 

vállalkozók közötti versenytorzulás 

kockázata minimális legyen. 

(5) Ezért a tagállamokat arra kell 

ösztönözni, hogy a gépjármű teljes 

élettartama alatt gyakorolt hatások, 

valamint a gépjármű súlya és méretei 

alapján fenntarthatóbb gépjárműadókat – 

különösen például szén-dioxid-adót – 

alkalmazzanak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0200/17 

Módosítás  17 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett 

díjak 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamokat arra kell 

bátorítani, hogy szüntessék meg azokat az 

ellentmondásos adóösztönzőket, amelyek 

az alacsony kibocsátású mobilitás ellen 

hatnak, valamint a nem hatékony és 

környezetszennyező járműveket – például 

a dízelmeghajtású vállalati autókat – 

támogatják. 

Or. en 

 

 


