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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0202/150 

Módosítás  150 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 

nehéz tehergépjárművekre egyes közúti 

infrastruktúrák használatáért kivetett 

díjakról; 

Or. en 

Indokolás 

Nincs jogalapja a személygépkocsik bevonásának a jogszabály hatálya alá. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/151 

Módosítás  151 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „úthasználati díj”: egy, az adott 

infrastruktúrán megtett távolságon és a 

jármű típusán alapuló specifikus összeg, 

amelynek megfizetése feljogosítja a 

járművet az infrastruktúra használatára, és 

amely infrastruktúra-használati díjból, 

valamint adott esetben dugódíjból és/vagy 

külsőköltség-díjból tevődik össze; 

6. „úthasználati díj”: egy, az adott 

infrastruktúrán megtett távolságon és a 

jármű típusán alapuló specifikus összeg, 

amelynek megfizetése feljogosítja a 

járművet az infrastruktúra használatára, és 

amely infrastruktúra-használati díjból 

és/vagy külsőköltség-díjból tevődik össze; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/152 

Módosítás  152 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 – 15 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) „jármű”: közúti árufuvarozás vagy 

személyszállítás céljára szánt vagy 

használt, négy vagy több kerekű gépjármű 

vagy csuklós járműszerelvény; 

(15) „jármű”: közúti árufuvarozás 

céljára szánt vagy használt, négy vagy több 

kerekű gépjármű vagy csuklós 

járműszerelvény; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/153 

Módosítás  153 

Georg Mayer 

az ENF 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 – 16 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) „nehézgépjármű”: nehéz 

tehergépjármű, távolsági busz vagy 

autóbusz; 

(16) „nehézgépjármű”: nehéz 

tehergépjármű; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/154 

Módosítás  154 

Georg Mayer 

az ENF 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 – 18 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. „távolsági busz vagy autóbusz”: a 

vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására 

szolgáló járművek, amelyek megengedett 

össztömege meghaladja a 3,5 tonnát; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/155 

Módosítás  155 

Georg Mayer 

az ENF 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 – 19 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

19. „könnyű tehergépjármű”: 

személygépkocsi, minibusz vagy 

kisteherautó; 

törölve 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/156 

Módosítás  156 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 – 20 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

20. „személygépkocsi”: olyan 

négykerekű járművek, amelyek a vezetőn 

kívül legfeljebb nyolc utas szállítására 

alkalmasak; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/157 

Módosítás  157 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 – 21 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

21. „minibusz”: a vezetőn kívül több 

mint nyolc utas szállítására szolgáló 

járművek, amelyek megengedett 

össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/158 

Módosítás  158 

Georg Mayer 

az ENF 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 – 22 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

22. „kisteherautók”: árufuvarozás 

céljára szánt járművek, amelyek 

megengedett össztömege nem haladja meg 

a 3,5 tonnát; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

17.10.2018 A8-0202/159 

Módosítás  159 

Georg Mayer 

az ENF 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 – 24 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) „fuvarozó”: olyan vállalkozást, 

amely áruk vagy személyek közúti 

szállításával foglalkozik; 

(24) „fuvarozó”: olyan vállalkozás, 

amely áruk közúti szállításával foglalkozik; 

Or. en 

 

 


