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17.10.2018 A8-0202/160 

Ändringsförslag  160 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Från och med [ den dag då detta 

direktiv träder i kraft] får 

medlemsstaterna inte införa vägavgifter 

för lätta fordon. Vägavgifter som införts 

före det datumet ska ha fasats ut senast 

den 31 december 2027. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Ändringsförslag  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7a – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När vägavgifter tillämpas på 

personbilar ska användningen av 

infrastrukturen vara tillgänglig för 

åtminstone följande perioder: Tio dagar, 

en månad eller två månader eller båda, 

och ett år. Tvåmånadersavgiften ska 

uppgå till högst 30 % av årsavgiften, 

månadsavgiften till högst 18 % av 

årsavgiften och tiodagarsavgiften till 

högst 8 % av årsavgiften. 

utgår 

Medlemsstaterna får också göra 

infrastrukturen tillgänglig för andra 

tidsperioder. I sådana fall ska 

medlemsstaterna tillämpa avgiftssatserna 

i enlighet med principen om 

likabehandling av användare, med 

beaktande av alla relevanta faktorer, i 

synnerhet årsavgiften och avgifterna för 

andra perioder enligt första stycket, 

befintliga användarmönster och 

administrativa kostnader. 

 

När det gäller vägavgiftssystem som 

införts före den 31 maj 2017 får 

medlemsstaterna behålla avgifter som 

ligger över de gränser som anges i första 

stycket, om avgifterna gäller före det 

datumet, och motsvarande högre avgifter 

för andra vägavgiftsperioder, i enlighet 
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med principen om likabehandling. De ska 

dock uppfylla de gränskrav som anges i 

första stycket och andra stycket så fort 

väsentligt ändrade vägtulls- eller 

vägavgiftsarrangemang träder i kraft och 

senast från och med den 1 januari 2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Ändringsförslag  162 

Georg Mayer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7a – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För minibussar och små lastbilar 

ska medlemsstaterna antingen uppfylla 

kraven i andra stycket eller i tredje 

stycket. Medlemsstaterna ska emellertid 

fastställa vägavgifter som är högre för 

minibussar och små lastbilar än för 

personbilar senast från och med den 

1 januari 2024.” 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Ändringsförslag  163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7da 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Följande artikel ska införas som 

artikel 7da: 

utgår 

”Artikel 7 da  

1. Medlemsstaterna får, i enlighet 

med kraven i bilaga V, införa en 

trängselavgift på varje del av deras vägnät 

där det finns trängselproblem. 

Trängselavgiften får endast tillämpas på 

vägavsnitt med regelbundna 

trängselproblem och endast under de 

perioder då trängselproblem normalt 

råder. 

 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

vägavsnitt och tidsperioder som avses i 

punkt 1 på grundval av objektiva kriterier 

avseende trängselnivån på dessa vägar 

och deras närområden, t.ex. 

genomsnittliga förseningar eller 

kölängder. 

 

3. En trängselavgift som införs på en 

del av vägnätet ska tillämpas på ett icke-

diskriminerande sätt på alla 

fordonskategorier, i enlighet med de 

standardekvivalensfaktorer som fastställs 

i bilaga V. 

 

4. Trängselavgiften ska avspegla de 

kostnader som ett fordon medför för 
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andra väganvändare och indirekt för 

samhället, men får inte överstiga de 

maxnivåer som fastställs i bilaga VI för 

en viss typ av väg. 

5. Medlemsstaterna ska införa 

ändamålsenliga mekanismer för att 

övervaka trängselavgifternas effekter och 

för att se över avgiftsnivåerna. De ska 

regelbundet se över avgiftsnivån, 

åtminstone vart tredje år, för att 

säkerställa att avgifterna inte överstiger 

kostnaderna för den trängsel som 

inträffar i den medlemsstaten och som 

genereras på de vägavsnitt som omfattas 

av trängselavgiften.” 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Ändringsförslag  164 

Georg Mayer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7f – punkt 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1a. När det gäller nya 

gränsöverskridande projekt får 

uppräkning endast tillämpas om alla 

medlemsstater som deltar i projektet 

godkänner det. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Ändringsförslag  165 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7ga  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Följande artikel ska införas som 

artikel 7ga:  

utgår 

”Artikel 7ga  

1. För lätta fordon får 

medlemsstaterna till och med den 31 

december 2021 differentiera vägtullar och 

vägavgifter efter fordonets 

miljöprestanda. 

 

2. Från och med den 1 januari 2022 

ska medlemsstaterna differentiera 

vägtullar och, när det gäller vägavgifter, 

åtminstone årsavgifterna efter fordonens 

koldioxidutsläpp och förorenande utsläpp 

i enlighet med bestämmelserna i bilaga 

VII. 

 

3. Om en förare, eller i 

förekommande fall transportören, vid en 

kontroll inte kan förete de 

fordonsdokument som krävs för att styrka 

fordonets utsläppsnivåer (intyg om 

överensstämmelse) i enlighet med 

kommissionens förordning (EU) 

…/…******, får medlemsstaterna 

tillämpa vägtullar eller årliga vägavgifter 

upp till den högsta tillåtna nivån. 

 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 9a med avseende på ändring av 
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bilaga VII i syfte att anpassa de metoder 

som anges i den till den tekniska 

utvecklingen. 

_____________ 

****** Kommissionens förordning (EU) 

2017/xxx av den xxx om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 715/2007 om 

typgodkännande av motorfordon med 

avseende på utsläpp från lätta personbilar 

och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 

och om tillgång till information om 

reparation och underhåll av fordon, om 

ändring av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/46/EG, 

kommissionens förordning (EG) 

nr 692/2008 och kommissionens 

förordning (EU) nr 1230/2012 och om 

upphävande av förordning (EG) 

nr 692/2008 (EUT L xxx) och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/46/EG av den 5 september 2007 om 

fastställande av en ram för godkännande 

av motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon samt av system, komponenter och 

separata tekniska enheter som är avsedda 

för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 

263, 9.10.2007, s. 1.).” 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Ändringsförslag  166 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 11 – led c 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7j – punkt 4 – sats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) I punkt 4 ska första meningen ersättas 

med följande: 

utgår 

”Om det är ekonomiskt möjligt ska 

medlemsstaterna ta ut och driva in 

avgifter för externa kostnader och 

trängselavgifter med hjälp av ett 

elektroniskt system som uppfyller kraven i 

artikel 2.1 i direktiv 2004/52/EG.” 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Ändringsförslag  167 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 14 – led b 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 3: 

utgår 

”3. Intäkter som genereras av 

trängselavgifter, eller ett motsvarande 

finansiellt värde, ska användas för att 

angripa trängselproblem, bl.a. genom att 

 

(a) stödja kollektivtrafikinfrastruktur och 

-tjänster, 

 

(b) eliminera flaskhalsar i det 

transeuropeiska transportnätet, och 

 

(c) utveckla alternativ infrastruktur för 

transportanvändarna.” 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Ändringsförslag  168 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 18 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 11 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) De sammanlagda intäkterna från 

trängselavgifter. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Ändringsförslag  169 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruktur 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 18 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 11 – punkt 2 – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(i) En bedömning av trängselnivån 

under rusningstid på det vägnät där 

vägtull tas ut, baserat på observationer av 

den faktiska trafiken som gjorts på ett 

representativt urval överbelastade 

vägavsnitt av det berörda vägnätet, och 

dess utveckling sedan den senaste 

rapporten. 

utgår 

Or. en 


