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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0202/150 

Τροπολογία  150 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών 

στα οχήματα που χρησιμοποιούν έργα 

οδικής υποδομής· 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών 

στα βαρέα φορτηγά οχήματα που 

χρησιμοποιούν έργα οδικής υποδομής· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει νομική βάση για τη συμπερίληψη των επιβατικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο της 

νομοθεσίας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/151 

Τροπολογία  151 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «διόδια»: καθορισμένο ποσό βάσει 

της διανυόμενης απόστασης επί 

συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου 

του οχήματος, η καταβολή του οποίου 

δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα 

όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει το 

τέλος υποδομής και, κατά περίπτωση, 

τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης ή 

τέλος εξωτερικού κόστους ή αμφότερα· 

(6) «διόδια»: καθορισμένο ποσό βάσει 

της διανυόμενης απόστασης επί 

συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου 

του οχήματος, η καταβολή του οποίου 

δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα 

όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει το 

τέλος υποδομής ή τέλος εξωτερικού 

κόστους ή αμφότερα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/152 

Τροπολογία  152 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) «όχημα»: όχημα με κινητήρα, με 

τέσσερις τροχούς ή περισσότερους, ή 

συνδυασμός αρθρωτών οχημάτων που 

προορίζονται ή χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για οδικές μεταφορές 

επιβατών ή εμπορευμάτων· 

(15) «όχημα»: όχημα με κινητήρα, με 

τέσσερις τροχούς ή περισσότερους, ή 

συνδυασμός αρθρωτών οχημάτων που 

προορίζονται ή χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για οδικές μεταφορές 

εμπορευμάτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/153 

Τροπολογία  153 

Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) «βαρύ επαγγελματικό όχημα»: 

βαρύ φορτηγό όχημα ή πούλμαν ή 

λεωφορείο· 

(16) «βαρύ επαγγελματικό όχημα»: 

βαρύ φορτηγό όχημα· 

Or. en 



 

AM\1166458EL.docx  PE624.159v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/154 

Τροπολογία  154 

Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) «πούλμαν ή λεωφορείο»: όχημα 

προοριζόμενο για τη μεταφορά 

περισσότερων από 8 επιβατών, επιπλέον 

του οδηγού, με μέγιστη επιτρεπόμενη 

μάζα άνω των 3,5 τόνων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/155 

Τροπολογία  155 

Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) «ελαφρύ όχημα»: επιβατηγό 

αυτοκίνητο, μικρό λεωφορείο ή μικρό 

φορτηγό αυτοκίνητο· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/156 

Τροπολογία  156 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) «επιβατηγό αυτοκίνητο»: όχημα 

με τέσσερις τροχούς προοριζόμενο για τη 

μεταφορά έως 8 επιβατών, μαζί με τον 

οδηγό· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/157 

Τροπολογία  157 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) «μικρό λεωφορείο»: όχημα 

προοριζόμενο για τη μεταφορά 

περισσότερων από 8 επιβατών, επιπλέον 

του οδηγού, με μέγιστη επιτρεπόμενη 

μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/158 

Τροπολογία  158 

Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο»: 

όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων, με μέγιστη επιτρεπόμενη 

μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1166458EL.docx  PE624.159v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/159 

Τροπολογία  159 

Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 1999/62/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) «φορέας μεταφορών»: κάθε 

επιχείρηση που εκτελεί οδική μεταφορά 

εμπορευμάτων ή επιβατών· 

(24) «φορέας μεταφορών»: κάθε 

επιχείρηση που εκτελεί οδική μεταφορά 

εμπορευμάτων· 

Or. en 

 


