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17.10.2018 A8-0202/150 

Poprawka  150 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 

r. w sprawie pobierania opłat za 

użytkowanie infrastruktury drogowej przez 

pojazdy; 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 

r. w sprawie pobierania opłat za 

użytkowanie infrastruktury drogowej przez 

pojazdy ciężarowe; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie istnieje żadna podstawa prawna do włączenia samochodów osobowych w zakres 

przepisów. 
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17.10.2018 A8-0202/151 

Poprawka  151 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) »opłata za przejazd« oznacza 

określoną kwotę, obliczoną na podstawie 

odległości przebytej w obrębie danej 

infrastruktury i rodzaju pojazdu, której 

uiszczenie przyznaje pojazdowi prawo do 

korzystania z infrastruktury i która zawiera 

opłatę infrastrukturalną oraz – w zależności 

od przypadku – opłatę z tytułu zatorów 

komunikacyjnych lub opłatę z tytułu 

kosztów zewnętrznych bądź obie te opłaty; 

6) »opłata za przejazd« oznacza 

określoną kwotę, obliczoną na podstawie 

odległości przebytej w obrębie danej 

infrastruktury i rodzaju pojazdu, której 

uiszczenie przyznaje pojazdowi prawo do 

korzystania z infrastruktury i która zawiera 

opłatę infrastrukturalną lub opłatę z tytułu 

kosztów zewnętrznych bądź obie te opłaty; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

 

17.10.2018 A8-0202/152 

Poprawka  152 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

15) »pojazd« oznacza pojazd silnikowy 

wyposażony w cztery koła lub większą ich 

liczbę lub przegubowy zespół pojazdów, 

który jest przeznaczony lub 

wykorzystywany do drogowego przewozu 

osób lub towarów; 

15) »pojazd« oznacza pojazd silnikowy 

wyposażony w cztery koła lub większą ich 

liczbę lub przegubowy zespół pojazdów, 

który jest przeznaczony lub 

wykorzystywany do drogowego przewozu 

towarów; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/153 

Poprawka  153 

Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16) »pojazd ciężki« oznacza pojazd 

ciężarowy lub autokar bądź autobus; 

16) »pojazd ciężki« oznacza pojazd 

ciężarowy; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/154 

Poprawka  154 

Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

18) »autokar lub autobus« oznacza 

pojazd przeznaczony do przewozu więcej 

niż 8 pasażerów, poza kierowcą, którego 

maksymalna dopuszczalna masa 

przekracza 3,5 t; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/155 

Poprawka  155 

Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

19) »pojazd lekki« oznacza samochód 

osobowy, mikrobus lub samochód 

dostawczy; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/156 

Poprawka  156 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

20) »samochód osobowy« oznacza 

pojazd z czterema kołami, przeznaczony 

do przewozu pasażerów, których liczba 

poza kierowcą nie przekracza ośmiu; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/157 

Poprawka  157 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

21) »mikrobus« oznacza pojazd 

przeznaczony do przewozu więcej niż 

ośmiu pasażerów, poza kierowcą, którego 

maksymalna dopuszczalna masa nie 

przekracza 3,5 t; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/158 

Poprawka  158 

Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

22) »samochód dostawczy« oznacza 

pojazd przeznaczony do przewozu 

towarów, którego maksymalna 

dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 t; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/159 

Poprawka  159 

Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

24) »przewoźnik« oznacza każde 

przedsiębiorstwo transportu drogowego 

towarów lub osób; 

24) »przewoźnik« oznacza każde 

przedsiębiorstwo transportu drogowego 

towarów; 

Or. en 

 


