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18.10.2018 A8-0202/142 

Amendement  142 

Georg Mayer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In haar mededeling over een 

Europese strategie voor koolstofarme 

mobiliteit14 heeft de Commissie 

aangekondigd dat zij een voorstel zou doen 

tot herziening van de richtlijn inzake 

infrastructuurheffingen voor vrachtwagens 

om een variatie van de heffingen op basis 

van de koolstofuitstoot mogelijk te maken 

en de beginselen van de richtlijn uit te 

breiden naar personenwagens, 

bestelwagens, minibussen en bussen en 

touringcars. 

(2) In haar mededeling over een 

Europese strategie voor koolstofarme 

mobiliteit14 heeft de Commissie 

aangekondigd dat zij een voorstel zou doen 

tot herziening van de richtlijn inzake 

infrastructuurheffingen voor vrachtwagens 

om een variatie van de heffingen op basis 

van de koolstofuitstoot mogelijk te maken. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Amendement  143 

Georg Mayer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Alle zware voertuigen hebben een 

aanzienlijke impact op de 

wegeninfrastructuur en veroorzaken 

luchtverontreiniging, terwijl lichte 

voertuigen verantwoordelijk zijn voor het 

grootste deel van de door het wegverkeer 

veroorzaakte schadelijke effecten in 

termen van emissies en congestie. Met het 

oog op gelijke behandeling en eerlijke 

concurrentie moet ervoor worden gezorgd 

dat Richtlijn 1999/62/EG van het 

Europees Parlement en de Raad15 inzake 

tolgelden en gebruiksrechten ook van 

toepassing wordt op de voertuigen waarop 

zij nog niet van toepassing was. De 

werkingssfeer van deze richtlijn moet 

daarom worden uitgebreid tot andere 

zware voertuigen dan voertuigen voor het 

vervoer van goederen en tot lichte 

voertuigen, m.i.v. personenwagens. 

Schrappen 

_________________  

15 Richtlijn 1999/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 1999 

betreffende het in rekening brengen van 

het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen (PB L 187 van 

20.7.1999, blz. 42). 

 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/144 

Amendement  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Tijdsgerelateerde gebruiksrechten 

zijn per definitie geen correcte 

afspiegeling van de reële 

infrastructuurkosten en, om dezelfde 

reden, geen doeltreffend instrument om 

schoner en efficiënter vervoer te 

stimuleren of de congestie terug te 

dringen. Dit type heffingen moet daarom 

geleidelijk worden vervangen door 

heffingen op basis van afstand, die 

billijker, efficiënter en doeltreffender zijn. 

Schrappen 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Amendement  145 

Georg Mayer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Lichte voertuigen veroorzaken 

twee derde van de schadelijke gevolgen 

van het wegvervoer op het milieu en de 

volksgezondheid. Daarom is het 

belangrijk om het gebruik van de 

schoonste en meest brandstofefficiënte 

voertuigen aan te moedigen middels een 

variatie van de tolheffingen op basis van 

de in Verordening (EU) nr. 2016/42718 

van de Commissie, Verordening (EU) 

nr. 2016/64619 van de Commissie, en 

Verordening (EU) 2017/xxx20 van de 

Commissie gedefinieerde factoren. 

Schrappen 

_________________  

18 Verordening (EU) 2016/427 van de 

Commissie van 10 maart 2016 tot 

wijziging van Verordening (EG) 

nr. 692/2008 wat de emissies van lichte 

personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) 

betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1). 

 

19 Verordening (EU) 2016/646 van de 

Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat 

de emissies van lichte personen- en 

bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB 

L 109 van 26.4.2016, blz. 1). 

 

20   

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Amendement  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Congestie, waartoe alle 

motorvoertuigen in verschillende mate 

bijdragen, vertegenwoordigt een kostprijs 

van ongeveer 1 % van het bbp. Een groot 

deel van die kosten worden veroorzaakt 

door congestie op interstedelijk niveau. 

Specifieke congestieheffingen moeten dan 

ook worden toegestaan, op voorwaarde 

dat ze gelden voor alle 

voertuigcategorieën. Om evenredig en 

doeltreffend te zijn, moeten dergelijke 

heffingen worden berekend op basis van 

de marginale congestiekosten en worden 

gevarieerd naargelang de plaats, het 

tijdstip en de voertuigcategorie. Om 

ervoor te zorgen dat congestieheffingen 

een zo groot mogelijk positief effect 

sorteren, moeten de opbrengsten ervan 

worden aangewend voor projecten die de 

oorzaken van de congestie aanpakken. 

Schrappen 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Amendement  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De congestieheffingen moeten een 

weerspiegeling zijn van de werkelijke 

kosten die een voertuig direct veroorzaakt 

voor de andere weggebruikers en, op 

evenredige wijze, indirect voor de 

samenleving als geheel. Om te voorkomen 

dat het vrij verkeer van personen en 

goederen buitensporige hinder 

ondervindt, mogen congestieheffingen 

niet hoger liggen dan de specifieke 

marginale congestiekosten wanneer de 

maximumcapaciteit bijna bereikt is, d.w.z. 

wanneer het verkeer bijna het 

verzadigingspunt bereikt. 

Schrappen 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Amendement  148 

Georg Mayer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De tolsystemen kunnen middelen 

genereren voor de financiering van 

onderhoud en de ontwikkeling van 

hoogwaardige vervoersinfrastructuur. 

Derhalve moeten de lidstaten ertoe worden 

aangespoord de opbrengsten uit tolgelden 

daarvoor te gebruiken en moeten zij 

worden verplicht op passende wijze 

verslag uit te brengen over de besteding 

van de opbrengsten. Dat moet met name 

helpen om mogelijke financieringstekorten 

in kaart te brengen en om het publiek 

draagvlak voor tolheffingen te versterken. 

(19) De tolsystemen kunnen middelen 

genereren voor de financiering van 

onderhoud en de ontwikkeling van 

hoogwaardige vervoersinfrastructuur. 

Derhalve moeten de lidstaten de 

opbrengsten uit tolgelden daarvoor 

gebruiken en verplicht worden om op 

passende wijze verslag uit te brengen over 

de besteding van de opbrengsten. De 

opbrengsten uit tolgelden moet worden 

geïnvesteerd in onderhoud aan de 

vervoersinfrastructuur. Dat moet met 

name helpen om mogelijke 

financieringstekorten in kaart te brengen en 

om het publiek draagvlak voor tolheffingen 

te versterken. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Amendement  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Aangezien de doelstelling van deze 

richtlijn, met name ervoor zorgen dat de 

nationale tolregelingen voor andere 

voertuigen dan vrachtwagens worden 

toegepast binnen een samenhangend 

kader dat in de hele Unie een gelijke 

behandeling waarborgt, niet voldoende 

door de individuele lidstaten kan worden 

verwezenlijkt, maar gelet op het 

grensoverschrijdende karakter van het 

wegvervoer en van de problemen die met 

deze richtlijn worden aangepakt, beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen treffen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

proportionaliteitsbeginsel gaat deze 

richtlijn niet verder dan nodig is om deze 

doelstelling te verwezenlijken. 

Schrappen 

Or. en 

 


