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13.3.2017 B8-0180/1 

Alteração  1 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0180/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Aprovação pela Comissão do plano revisto da Alemanha para introduzir portagens 

rodoviárias 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que um sistema de 

reembolso, direto ou indireto, baseado na 

nacionalidade é discriminatório, contraria 

os princípios orientadores da União 

Europeia, dificulta a mobilidade 

transfronteiras e enfraquece o mercado 

único europeu; 

B. Considerando que a UE não tem 

legitimidade para proibir um sistema de 

reembolso, direto ou indireto, baseado na 

nacionalidade; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/2 

Alteração  2 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0180/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Aprovação pela Comissão do plano revisto da Alemanha para introduzir portagens 

rodoviárias 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que sistemas 

nacionais de portagens que introduzam 

taxas direta ou indiretamente baseadas na 

nacionalidade seriam contrários ao direito 

da União; 

D. Considerando cada país deve ter o 

direito de criar sistemas nacionais de 

portagens que introduzam taxas direta ou 

indiretamente baseadas na nacionalidade; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/3 

Alteração  3 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0180/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Aprovação pela Comissão do plano revisto da Alemanha para introduzir portagens 

rodoviárias 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que os sistemas de 

tarifação rodoviária para qualquer tipo de 

veículo a motor devem ser eletrónicos e 

baseados na distância percorrida, devendo 

respeitar os princípios do 

«utilizador-pagador» e do 

«poluidor-pagador» consagrados nas 

políticas e na legislação da UE, a fim de 

assegurar a internalização dos custos 

externos associados ao transporte 

rodoviário; 

Suprimido 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/4 

Alteração  4 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0180/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Aprovação pela Comissão do plano revisto da Alemanha para introduzir portagens 

rodoviárias 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10.  Insta a Comissão a facultar e 

divulgar informações pertinentes da 

Direção-Geral da Mobilidade e dos 

Transportes (DG MOVE) sobre a análise 

das novas medidas para a «Pkw-Maut» 

apresentadas pelas autoridades alemãs e a 

sua conformidade com o direito da União; 

10. Insta a Comissão a facultar e 

divulgar informações pertinentes da 

Direção-Geral da Mobilidade e dos 

Transportes (DG MOVE) sobre a análise 

das novas medidas para a «Pkw-Maut» 

apresentadas pelas autoridades alemãs e a 

sua conformidade com o direito da União; 

solicita à Comissão que tenha em 

consideração a análise jurídica das 

autoridades alemãs; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/5 

Alteração  5 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0180/2017 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Aprovação pela Comissão do plano revisto da Alemanha para introduzir portagens 

rodoviárias 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que o sistema de 

portagens alemão («Pkw-Maut»), de 

dezembro de 2016, ainda contém 

elementos que não cumprem a legislação 

da UE e violam princípios fundamentais 

dos Tratados, nomeadamente a 

discriminação com base na 

nacionalidade; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


