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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0202/133 

Módosítás  133 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1999/62/EK irányelv 

Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„Az Európai Parlament és a Tanács 

1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a 

járművekre egyes közúti infrastruktúrák 

használatáért kivetett díjakról; 

„Az Európai Parlament és a Tanács 

1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a 

járművekre egyes közúti infrastruktúrák 

használatáért, valamint a külső költségek 

internalizálásáért kivetett díjakról; 

 

Or. en 

Indokolás 

A cím megváltoztatása jobban kifejezi a javasolt jogszabályban szereplő kérdéseket. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/134 

Módosítás  134 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1999/62/EK irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) hidak és alagutak meglévő 

infrastruktúrájának fejlesztése a biztonság 

érdekében; 

Or. en 

Indokolás 

A bevételeknek a meglévő alagutak és hidak biztonságának javítására való felhasználása 

hozzájárul nagyobb beruházások elkerüléséhez, ha az intézkedéseket túl későn hozzák meg. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/135 

Módosítás  135 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1999/62/EK irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. „külsőköltség-díj”: a közlekedésnek 

tulajdonítható levegőszennyezéssel és/vagy 

a közlekedésnek tulajdonítható 

zajártalommal kapcsolatban a tagállamnál 

felmerülő költségek megtérülése érdekében 

kivetett díj; 

8. „külsőköltség-díj”: a közlekedésnek 

tulajdonítható levegőszennyezéssel és/vagy 

a közlekedésnek tulajdonítható 

zajártalommal, valamint az 

éghajlatváltozással és balesetekkel 
kapcsolatban a tagállamnál felmerülő 

költségek megtérülése érdekében kivetett 

díj; 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a közlekedéssel kapcsolatos külső költségek legnagyobb részét az éghajlatváltozás és 

balesetek okozzák, ezeket meg kell említeni ebben a fogalommeghatározásban. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/136 

Módosítás  136 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1999/62/EK irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. „a közlekedésnek tulajdonítható 

éghajlatváltozás költsége”: az 

éghajlatváltozásból, mint például a 

szélsőséges időjárási körülményekből 

eredő kár, valamint az éghajlatváltozásból 

eredő kár csökkentésére irányuló 

intézkedések költsége; 

Or. en 

Indokolás 

E fogalommeghatározásra a 8. pontban szereplő fogalommeghatározás módosításának 

megfelelően van szükség. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/137 

Módosítás  137 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1999/62/EK irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) „baleset költsége”: a közúti 

balesetek által okozott és biztosítás által 

nem fedezett halálesetek és súlyos 

sérülések költsége; 

Or. en 

Indokolás 

A balesetek e költségei a külső költségek fontos részét képezik, ezért meg kell határozni 

azokat. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/138 

Módosítás  138 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

1999/62/EK irányelv 

7 c cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A járműforgalommal összefüggő 

levegőszennyezéshez kapcsolódó 

külsőköltség-díj nem vonatkozik a 

legszigorúbb EURO kibocsátási 

szabványoknak eleget tevő 

nehézgépjárművekre. 

törölve 

Az első albekezdés négy évvel az említett 

szabványokat bevezető szabályok 

hatálybalépésének dátuma után érvényét 

veszti. 

 

Or. en 

Indokolás 

Még a legszigorúbb EURO kibocsátási szabványok is okoznak külső költségeket 

üvegházhatású gázok kibocsátása, zaj, légszennyezés és balesetek miatt. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/139 

Módosítás  139 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1999/62/EK irányelv 

7 g cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Miután a Bizottság az (EU) …/… 

rendelet***** értelmében közzétette a 

CO2-kibocsátási adatokat, a 9e. cikk 

rendelkezéseivel összhangban egy éven 

belül el kell fogadnia egy felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust, amelyben 

meghatározza a CO2-kibocsátás 

referenciaértékeit, valamint megfelelő 

módon kategorizálja az érintett 

nehézgépjárműveket. 

Miután a Bizottság az (EU) …/… 

rendelet***** értelmében közzétette a 

CO2-kibocsátási adatokat, a rendes 

jogalkotási eljárás keretében egy éven 

belül javasolnia kell a CO2-kibocsátás 

referenciaértékeinek meghatározását, 

valamint az érintett nehézgépjárművek 

megfelelő módon való kategorizálását, 

figyelembe véve az éghajlatváltozásból 

eredő kár csökkentésére tett 

intézkedéseket, valamint maga az 

éghajlatváltozás, mint például a 

szélsőséges időjárási körülmények által 

okozott költségeket, továbbá a 

kibocsátáscsökkentésre irányuló 

technológiákat. 

Or. en 

Indokolás 

Az éghajlatváltozás külső költségei externalizálásának e szempontja nagymértékben politikai 

döntés, ezért a rendes eljárás keretében kell eldönteni. Az e költségekhez hozzájáruló 

különböző szempontokat figyelembe kell venni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/140 

Módosítás  140 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1999/62/EK irányelv 

7 g cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A CO2-kibocsátásra vonatkozóan e 

cikkben említett eljárással párhuzamosan 

és ugyanazon eljárás keretében a 

Bizottság javasolja a közúti balesetek 

referenciaértékeinek meghatározását, 

figyelembe véve a haláleseteket és a súlyos 

sérüléseket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/141 

Módosítás  141 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

1999/62/EK irányelv 

7 i cikk – 2 bekezdés– b és c pont és 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. A 7i. cikk a következőképpen 

módosul: 

törölve 

a) a (2) bekezdés b) és c) pontja 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

„b) ezeknek a kedvezményeknek vagy 

díjcsökkentéseknek tükrözniük kell azt a 

tényleges megtakarítást az adminisztrációs 

költségek terén, amelyet az alkalmi 

úthasználókhoz képest a gyakori 

úthasználók kezelése jelent; 

 

c) az ilyen kedvezmények vagy 

díjcsökkentések mértéke nem haladja meg 

a kedvezményre vagy díjcsökkentésre nem 

jogosult, azonos típusú járművek által 

fizetendő infrastruktúradíj összegének 

13%-át.; 

 

b) a (3) bekezdés a következőképpen 

módosul: 

 

„(3) A 7g. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában és (5) bekezdésében foglalt 

feltételekre figyelemmel az úthasználati 

díj mértéke az 1315/2013/EU rendelet I. 

mellékletében azonosított európai 

érdekeket szolgáló, kiemelt fontosságú 

projektek tekintetében – az ilyen projektek 

gazdasági életképességének biztosítása 

érdekében – más módon is 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

differenciálható, amennyiben e projektek 

más közlekedési módokkal közvetlen 

versenyhelyzetben vannak. Az így adódó 

díjstruktúrának lineárisnak, arányosnak, 

nyilvánosnak és valamennyi úthasználó 

számára azonos feltételekkel 

hozzáférhetőnek kell lennie, és nem 

eredményezheti többletköltségeknek más 

úthasználókra magasabb útdíj 

formájában történő áthárítását.”; 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság által javasolt szöveg gyengíti az irányelv hatékonyságát. 

 

 


