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Ændringsforslag  12 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Afgifter på køretøjer afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1 a) Kommissionen bør indføre en 

ramme for harmonisering af regler om 

bæredygtige afgifter på køretøjer.  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/13 

Ændringsforslag  13 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Afgifter på køretøjer afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Årlige køretøjsafgifter er i sagens 

natur ensidige betalinger, der beror på, at 

køretøjet er registreret på vegne af 

skatteyderen for en given periode, og de 

afspejler som sådan ikke nogen bestemt 

benyttelse af infrastruktur. Af lignende 

årsager er køretøjsafgifter ikke effektive, 

når det gælder om at fremme renere og 

mere effektiv trafik eller mindske 

trafikoverbelastning. 

(2) Årlige køretøjsafgifter er i sagens 

natur ensidige betalinger, der beror på, at 

køretøjet er registreret på vegne af 

skatteyderen for en given periode, og de 

afspejler som sådan ikke nogen bestemt 

benyttelse af infrastruktur. Af lignende 

årsager bør køretøjsafgifter ikke overlappe 

infrastrukturafstandsbaserede afgifter, 

men bør være supplerende med henblik 

på at fremme renere og mere effektiv trafik 

eller mindske trafikoverbelastning. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/14 

Ændringsforslag  14 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Afgifter på køretøjer afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Vejafgifter, som er direkte knyttet 

til benyttelsen af veje, er væsentlig mere 

egnede til at opfylde disse målsætninger. I 

overensstemmelse med artikel 7k i direktiv 

1999/62/EF kan medlemsstater, der 

indfører vejafgifter, fastsætte passende 

kompensation til nationale 

transportvirksomheder. 

(3) Vejafgifter, som er direkte knyttet 

til afstandsbaseret benyttelse af veje, er 

væsentlig mere egnede til at opfylde nogle 

af disse målsætninger, uden at beskatning 

af de økonomiske, miljømæssige og 

sociale konsekvenser af køretøjets 

samlede livscyklus udelukkes. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/15 

Ændringsforslag  15 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Afgifter på køretøjer afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Anvendelsen af køretøjsafgifter 

udgør en omkostning, som 

transportsektoren er nødt til at bære 

under alle omstændigheder, selv hvis 

medlemsstaterne begynder at opkræve 

vejafgifter. Køretøjsafgifter kan derfor 

hæmme indførelsen af vejafgifter. 

(4) Anvendelsen af køretøjsafgifter 

udgør under alle omstændigheder et 

incitament til transportsektoren til at 

udvikle mere bæredygtige motorkøretøjer, 

selv hvis medlemsstaterne begynder at 

opkræve vejafgifter. Derfor bør 

køretøjsafgifter fungere som et 

supplement til indførelsen af vejafgifter. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/16 

Ændringsforslag  16 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Afgifter på køretøjer afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Medlemsstaterne bør derfor gives 

større råderum til at sænke 

køretøjsafgifterne, nemlig ved at sænke de 

minimumssatser, der er fastsat i direktiv 

1999/62/EF. For at begrænse risikoen for 

fordrejning af konkurrencen mellem 

transportvirksomheder, der er etableret i 

forskellige medlemsstater, bør afgifterne 

sænkes gradvist. 

(5) Medlemsstaterne bør i højere grad 

tilskyndes til at indføre mere bæredygtige 

køretøjsafgifter som følge af 

indvirkningen af køretøjets samlede 

livscyklus samt dets vægt og dimensioner, 

som f.eks. en CO2-afgift; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/17 

Ændringsforslag  17 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Afgifter på køretøjer afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5 a) Medlemsstaterne bør tilskyndes til 

at afskaffe skatteincitamenter, som 

modvirker lavemissionsmobilitet og støtter 

ineffektive og forurenende køretøjer, 

f.eks. dieselfirmabiler; 

Or. en 

 


