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17.10.2018 A8-0202/150 

Pozmeňujúci návrh  150 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 1999/62/ES 

Názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

1999/62/ES zo 17. júna 1999 

o spoplatňovaní vozidiel za používanie 

cestnej infraštruktúry; 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch 

za používanie cestnej infraštruktúry 

ťažkými nákladnými vozidlami; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Neexistuje žiadny právny základ na zahrnutie osobných automobilov do tohto právneho 

predpisu. 
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 A8-0202/151 

Pozmeňujúci návrh  151 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) „mýto“ je suma určená na základe 

vzdialenosti prejdenej na danej 

infraštruktúre a na základe typu vozidla a 

po ktorej zaplatení má vozidlo právo 

používať infraštruktúru, obsahuje poplatok 

za infraštruktúru a prípadne poplatok za 

kongesciu alebo poplatok za externé 

náklady alebo obidva, 

(6) „mýto“ je suma určená na základe 

vzdialenosti prejdenej na danej 

infraštruktúre a na základe typu vozidla a 

po ktorej zaplatení má vozidlo právo 

používať infraštruktúru, obsahuje poplatok 

za infraštruktúru alebo poplatok za externé 

náklady alebo obidva, 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/152 

Pozmeňujúci návrh  152 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) „vozidlo“ je motorové vozidlo so 

štyrmi alebo viacerými kolesami, alebo 

jazdná súprava, ktoré sú určené alebo 

používané na cestnú prepravu osôb alebo 

tovaru, 

(15) „vozidlo“ je motorové vozidlo so 

štyrmi alebo s viacerými kolesami alebo 

jazdná súprava, ktoré sú určené alebo 

používané na cestnú prepravu tovaru, 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/153 

Pozmeňujúci návrh  153 

Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) „ťažké úžitkové vozidlo“ je ťažké 

nákladné vozidlo, autokar alebo autobus, 

(16) „ťažké úžitkové vozidlo“ je ťažké 

nákladné vozidlo, 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/154 

Pozmeňujúci návrh  154 

Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) „autokar alebo autobus“ je vozidlo 

určené na prepravu viac než ôsmich osôb 

okrem vodiča a s najväčšou prípustnou 

hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, 

vypúšťa sa 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/155 

Pozmeňujúci návrh  155 

Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) „ľahké vozidlo“ je osobný 

automobil, minibus alebo dodávkové 

vozidlo, 

vypúšťa sa 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/156 

Pozmeňujúci návrh  156 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) „osobný automobil“ je vozidlo so 

štyrmi kolesami určené na prepravu 

maximálne ôsmich osôb okrem vodiča, 

vypúšťa sa 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/157 

Pozmeňujúci návrh  157 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) „minibus“ je vozidlo určené na 

prepravu viac než ôsmich osôb okrem 

vodiča a s najvyššou prípustnou 

hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, 

vypúšťa sa 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/158 

Pozmeňujúci návrh  158 

Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) „dodávkové vozidlo“ je vozidlo 

určené na prepravu tovaru a s najväčšou 

prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 

3,5 tony, 

vypúšťa sa 

Or. en
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17.10.2018 A8-0202/159 

Pozmeňujúci návrh  159 

Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 1999/62/ES 

Článok 2 – odsek 1 – bod 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) „dopravca“ je každý podnik 

vykonávajúci cestnú prepravu tovaru alebo 

osôb, 

(24) „dopravca“ je každý podnik 

vykonávajúci cestnú prepravu tovaru, 

Or. en 


