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17.10.2018 A8-0202/150 

Amendement  150 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 1999/62/EU 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 1999 

betreffende het in rekening brengen van het 

gebruik van de wegeninfrastructuur aan 

voertuigen; 

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 1999 

betreffende het in rekening brengen van het 

gebruik van de wegeninfrastructuur aan 

zware vrachtvoertuigen; 

Or. en 

Motivering 

Er is geen rechtsgrondslag voor de opname van passagiersvoertuigen in het 

toepassingsgebied. 
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17.10.2018 A8-0202/151 

Amendement  151 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) "tolgeld": een vastgesteld bedrag 

dat gebaseerd is op de afstand die een 

bepaald type voertuig op een 

infrastructuurvoorziening heeft afgelegd, 

waarvan de betaling het recht geeft om met 

het voertuig de infrastructuur te gebruiken 

en dat is samengesteld uit een 

infrastructuurheffing en desgevallend een 

congestieheffing en/of een 

externekostenheffing; 

(6) "tolgeld": een vastgesteld bedrag 

dat gebaseerd is op de afstand die een 

bepaald type voertuig op een 

infrastructuurvoorziening heeft afgelegd, 

waarvan de betaling het recht geeft om met 

het voertuig de infrastructuur te gebruiken 

en dat is samengesteld uit een 

infrastructuurheffing en/of een 

externekostenheffing; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/152 

Amendement  152 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) "voertuig": een motorvoertuig met 

minstens vier wielen of een samenstel van 

voertuigen bedoeld of gebruikt voor het 

vervoer van personen of goederen over de 

weg; 

(15) "voertuig": een motorvoertuig met 

minstens vier wielen of een samenstel van 

voertuigen bedoeld of gebruikt voor het 

vervoer van goederen over de weg; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/153 

Amendement  153 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) "zwaar bedrijfsvoertuig": een zware 

vrachtwagen of een touringcar of bus; 

(16) "zwaar bedrijfsvoertuig": een zware 

vrachtwagen; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/154 

Amendement  154 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) "bus of touringcar": een voertuig 

voor het vervoer van de bestuurder en 

meer dan acht passagiers en met een 

toegestane maximummassa van meer dan 

3,5 ton; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/155 

Amendement  155 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) "licht voertuig": een 

personenwagen, minibus of bestelwagen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/156 

Amendement  156 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) "personenwagen": een voertuig 

met vier wielen bestemd voor het vervoer 

van maximum acht passagiers, de 

bestuurder niet meegerekend; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/157 

Amendement  157 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) "minibus": een voertuig voor het 

vervoer van de bestuurder en meer dan 

acht passagiers en met een toegestane 

maximummassa van maximum 3,5 ton; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/158 

Amendement  158 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) "bestelwagen": een voertuig voor 

goederenvervoer met een toegestane 

maximummassa van maximum 3,5 ton; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/159 

Amendement  159 

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 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EU 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) "vervoerder": een onderneming die 

goederen of passagiers vervoert over de 

weg; 

(24) "vervoerder": een onderneming die 

goederen vervoert over de weg; 

Or. en 

 


