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17.10.2018 A8-0202/160 

Amendement  160 

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 3 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Met ingang van [de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

mogen de lidstaten geen gebruiksrechten 

voor lichte voertuigen meer invoeren. 

Gebruiksrechten die vóór die datum zijn 

ingevoerd, worden uitgefaseerd tegen 31 

december 2027. 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Amendement  161 

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 4 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien voor personenwagens 

gebruiksrechten moeten worden betaald, 

moet de infrastructuur kunnen worden 

gebruikt gedurende: 10 dagen, één maand 

of twee maanden of beide, en een jaar. 

Het tarief voor twee maanden, het 

maandtarief en het 10-dagentarief 

bedragen niet meer dan respectievelijk 

30 %, 18 % en 8 % van het jaartarief. 

Schrappen 

De lidstaten mogen ook gebruiksrechten 

voor andere perioden aanbieden. In 

dergelijke gevallen passen de lidstaten 

tarieven toe overeenkomstig het beginsel 

van gelijke behandeling tussen 

gebruikers, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name het 

jaartarief en de tarieven voor de andere 

periodes als bedoeld in de eerste alinea, 

alsmede met de bestaande 

gebruikspatronen en de administratieve 

kosten. 

 

Met betrekking tot gebruiksrechten die 

vóór 31 mei 2017 zijn vastgesteld, mogen 

de lidstaten overeenkomstig het beginsel 

van gelijke behandeling tarieven 

handhaven die hoger liggen dan de in de 

eerste alinea vastgestelde maxima, voor 
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zover die vóór die datum reeds van kracht 

waren, en overeenkomstige tarieven voor 

andere gebruiksperioden. De tarieven 

moeten evenwel in overeenstemming 

worden gebracht met de in de eerste 

alinea vastgestelde grenswaarden en met 

de tweede alinea zodra de tolregeling of de 

gebruiksrechten ingrijpend worden 

gewijzigd en uiterlijk vanaf 1 januari 

2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Amendement  162 

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 4 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 bis – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Voor minibussen en bestelwagens 

dienen de lidstaten te voldoen aan lid 2 of 

lid 3. Uiterlijk vanaf 1 januari 2024 

hanteren de lidstaten echter hogere 

gebruiksrechten voor minibussen en 

bestelwagens dan voor personenauto’s.”; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Amendement  163 

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 6 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quinquies bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het volgende artikel 7 quinquies 

bis wordt toegevoegd: 

Schrappen 

“  

1. De lidstaten kunnen, 

overeenkomstig de voorschriften van 

bijlage V, een congestieheffing invoeren 

op elk wegvak van hun wegennet dat met 

congestie kampt. De congestieheffingen 

mogen alleen worden toegepast op de 

wegvakken waar geregeld congestie 

optreedt en alleen gedurende de perioden 

waarin dat doorgaans het geval is. 

 

2. De lidstaten definiëren de in lid 1 

bedoelde wegvakken en periodes op basis 

van objectieve criteria die verband houden 

met de congestiegraad van de wegen en 

hun omgeving, zoals de gemiddelde 

verliestijden en filelengte. 

 

3. Op bepaalde wegvakken 

ingevoerde congestieheffingen gelden op 

niet-discriminerende wijze voor alle 

voertuigcategorieën, in overeenstemming 

met de standaard 

equivalentiecoëfficiënten in bijlage V. 

 

4. De congestieheffing is een 

weerspiegeling van de kosten die een 
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voertuig veroorzaakt voor andere 

weggebruikers en indirect voor de 

samenleving, maar mag niet hoger liggen 

dan de in bijlage VI voor een bepaald type 

weg vastgestelde maximumniveaus. 

5. De lidstaten voorzien in adequate 

mechanismen om de impact van de 

congestieheffingen te monitoren en voor 

de herziening van die heffingen. Zij 

evalueren regelmatig, ten minste om de 

drie jaar, het niveau van de heffingen om 

ervoor te zorgen dat deze niet hoger liggen 

dan congestiekosten die in de lidstaat 

worden veroorzaakt op de wegvakken 

waar congestieheffingen worden 

opgelegd.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Amendement  164 

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 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 septies – lid 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 bis. Voor nieuwe grensoverschrijdende 

projecten mogen alleen toeslagen worden 

ingevoerd indien alle bij die projecten 

betrokken lidstaten daarmee instemmen. 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Amendement  165 

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 8 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 octies bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het volgende artikel 7 octies bis wordt 

toegevoegd:  

Schrappen 

“Artikel 7 octies bis:  

1. Tot 31 december 2021 mogen de 

lidstaten de tolgelden en gebruiksrechten 

voor lichte voertuigen variëren op basis 

van de milieuprestaties van het voertuig. 

 

2. Vanaf 1 januari 2022 variëren de 

lidstaten de tolgelden en, in het geval van 

gebruiksrechten, minstens de jaarlijkse 

rechten, op basis van de emissies van CO2 

en verontreinigende stoffen 

overeenkomstig de voorschriften van 

bijlage VII. 

 

3. Wanneer bij een controle een 

bestuurder of, in voorkomend geval, de 

vervoerder geen voertuigdocumenten kan 

overleggen waarmee het emissieniveau 

van het voertuig (conformiteitscertificaat) 

kan worden aangetoond overeenkomstig 

Verordening (EU) …/…****** van de 

Commissie, mogen de lidstaten het 

hoogste toltarief of gebruiksrecht voor één 

jaar opleggen. 

 

4. De Commissie is gemachtigd om 

overeenkomstig artikel 9 sexies 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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tot wijziging van bijlage VII om de in de 

bijlage gespecificeerde modaliteiten aan te 

passen aan de technische vooruitgang. 

_____________ 

****** Verordening (EU) 2017/xxx van 

de Commissie van XXX tot aanvulling van 

Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 

juni 2007 betreffende de typegoedkeuring 

van motorvoertuigen met betrekking tot 

emissies van lichte personen- en 

bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en 

de toegang tot reparatie- en 

onderhoudsinformatie, tot wijziging van 

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, Verordening (EG) 

nr. 692/2008 van de Commissie, 

Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de 

Commissie en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 692/2008 (PB L 

xxx) en Richtlijn 2007/46/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 

september 2007 tot vaststelling van een 

kader voor de goedkeuring van 

motorvoertuigen en aanhangwagens 

daarvan en van systemen, onderdelen en 

technische eenheden die voor dergelijke 

voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) 

(PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Amendement  166 

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 11 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 undecies – lid 4 – eerste zin 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) in lid 4 wordt de eerste zin vervangen 

door: 

Schrappen 

“Indien economisch haalbaar, verrichten 

en innen de lidstaten externekosten- en 

congestieheffingen door middel van een 

elektronisch systeem dat voldoet aan de 

eisen van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 

2004/52/EG.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Amendement  167 

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 14 – letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen 

"3. Opbrengsten uit congestieheffingen, 

of het financiële waarde-equivalent van 

die inkomsten, moeten worden gebruikt 

om het congestieprobleem aan te pakken, 

met name door: 

 

a) de ondersteuning van openbaar vervoer 

en infrastructuur daarvoor; 

 

b) het wegwerken van knelpunten op het 

trans-Europese vervoersnetwerk; 

 

c) de ontwikkeling van alternatieve 

infrastructuur voor vervoergebruikers.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Amendement  168 

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 18 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 11 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de totale inkomsten uit 

congestieheffingen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Amendement  169 

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 18 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 11 – lid 2 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) een evaluatie van de congestie op 

de tolwegen tijdens de spits, op basis van 

reële verkeerstellingen of een 

representatief aantal verzadigde 

wegvakken van het betrokken netwerk, en 

de evolutie daarvan sinds het vorige 

verslag. 

Schrappen 

Or. en 

 


