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BEKNOPTE MOTIVERING 

Bij Richtlijn 1999/62/EG is het juridisch kader gecreëerd voor de invoering van een tolheffing 

voor zware vrachtvoertuigen op bepaalde wegen. Die richtlijn verplicht de lidstaten niet tot 

het invoeren van heffingen, maar voorziet in minimumvoorschriften inzake de wijze waarop 

infrastructuurheffingen moeten worden vastgesteld. 

 

Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) is het wegvervoer de belangrijkste bron van 

broeikasgasemissies in de EU. Het vervoer is verantwoordelijk voor 23 % van de totale CO2-

emissies in de EU, en het wegvervoer neemt daar 72 % van voor zijn rekening. Het grootste 

deel van deze uitstoot is afkomstig van personenauto’s (meer dan 60 %), terwijl de uitstoot 

door zware vrachtvoertuigen toeneemt. Als de huidige trend aanhoudt, zal de daling van de 

emissies van het wegvervoer niet volstaan om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 

2050 te halen. 

 

Ook luchtverontreinigende emissies van het wegvervoer leveren aanzienlijke kosten op voor 

de samenleving. Volgens het EEA veroorzaakt luchtverontreiniging zo'n 500 000 vroegtijdige 

sterfgevallen per jaar in de EU, en is die verontreiniging hoofdzakelijk te wijten aan de 

emissies van het wegvervoer. 

 

Als gevolg van de toenemende vraag naar vervoer wordt de verkeerscongestie een steeds 

groter probleem, dat tot aanzienlijke economische, sociale en milieukosten leidt, zoals 

vertragingen, brandstofverspilling en toename van de uitstoot van CO2- en andere vervuilende 

stoffen. Die kosten maken in totaal 1-2 % van het bbp van de EU uit. De huidige richtlijn 

voorziet in de mogelijkheid om heffingen in te voeren voor de externe kosten van het 

wegvervoer, maar van de desbetreffende bepaling is nauwelijks gebruik gemaakt. 

 

In haar witboek van 2011 getiteld "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – 

werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem" heeft de Commissie 2020 als 

uiterste termijn gesteld voor "de volledige en verplichte internalisering van de externe kosten 

(waaronder geluidshinder, plaatselijke verontreiniging en congestie, bovenop de verplichte 

doorberekening van de slijtagekosten) voor het spoor- en wegvervoer". Bij de huidige 

tendensen is de verwezenlijking van dat doel nog ver weg. 

 

Uw rapporteur is over het algemeen ingenomen met het doel van het voorstel van de 

Commissie, nl. het bevorderen van een financieel en ecologisch duurzaam wegvervoer door 

een ruimere toepassing van de beginselen "de gebruiker betaalt" en "de vervuiler betaalt". Dit 

advies heeft tot doel ervoor te zorgen dat een doelmatige en billijke prijsstelling kan bijdragen 

aan de inspanningen van de EU om de emissies van CO2 en andere vervuilende stoffen terug 

te dringen dankzij een betere toepassing van het "de vervuiler betaalt"-beginsel en een 

snellere overgang naar een schone, emissieloze mobiliteit. 

 

Toepassingsgebied 

De huidige richtlijn geldt alleen voor zware vrachtvoertuigen, maar de Commissie stelt voor 

om het rechtskader uit te breiden tot alle zware bedrijfsvoertuigen, autobussen en touringcars 

en lichte voertuigen, personenauto’s en bestelwagens. Uw rapporteur is voorstander van deze 

uitbreiding van het toepassingsgebied. Bussen, touringcars, personenauto’s en bestelwagens 

dragen niet voldoende bij via tolheffingen, hoewel deze voertuigen een aanzienlijk deel van 
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de vervoersactiviteiten uitmaken en verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de slijtage 

van de infrastructuur (en andere externe kosten). 

 

Om een billijke en efficiënte prijsstelling aan te moedigen, stelt uw rapporteur voor 

personenvoertuigen en bestelwagens voor goederenvervoer te scheiden, zodat tolgelden voor 

zware bedrijfsvoertuigen vanaf 3,5 ton ook gelden voor grote bestelwagens die in het vervoer 

worden gebruikt. Grote bestelwagens worden steeds meer gebruikt in het vrachtvervoer om de 

regels voor zware bedrijfsvoertuigen te omzeilen. 

 

Infrastructuurheffingen: op basis van afstand of van tijd? 

Uw rapporteur is ingenomen met het voorstel om op tijd gebaseerde tolheffing (vignetten) 

geleidelijk af te schaffen, aangezien die het werkelijke weggebruik niet weerspiegelt en 

bestuurders ertoe aanspoort om meer te rijden gedurende tijd waarvoor zij betaald hebben. Op 

afstand gebaseerde tolheffingen daarentegen staan in verhouding tot het weggebruik en 

brengen het beginsel dat de vervuiler en de gebruiker betalen beter in de praktijk. 

 

Uw rapporteur stelt voor de data voor de afschaffing van vignetten te vervroegen voor zowel 

zware bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van bestelwagens die vracht vervoeren, als lichte 

voertuigen, aangezien dat de internalisering van externe kosten van het wegvervoer en de 

toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt, zal versnellen. 

 

Externe kosten 

Het wegvervoer brengt aanzienlijke externe kosten mee, onder meer op het gebied van 

klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Die kosten worden momenteel slechts 

gedeeltelijk door de sector gedragen. Uw rapporteur is ingenomen met het voorstel van de 

Commissie om de verplichte doorberekening van externe kosten aan zware bedrijfsvoertuigen 

op de meest vervuilde delen van het wegennet uit te breiden, maar hij acht dat onvoldoende 

om het beoogde doel van verplichte internalisering van de externe kosten voor het 

wegvervoer te bereiken. 

 

Daarom stelt hij voor de toepassing van een aan de kosten van luchtverontreiniging en 

geluidshinder gekoppelde externekostenheffing verplicht te stellen op het hele wegennet 

waarop een infrastructuurheffing van toepassing is. Om een efficiëntere prijsstelling en de 

transitie naar schonere voertuigen te faciliteren, zijn de referentiewaarden in bijlage III ter 

veranderd in bindende minimumwaarden voor het aanrekenen van de kosten van 

luchtverontreiniging en geluidshinder. 

 

Emissieloze mobiliteit 

Tolheffingen kunnen een doeltreffend instrument aan de vraagzijde vormen om de invoering 

van emissiearme of emissieloze voertuigen te bevorderen. Om de transitie naar emissievrije 

mobiliteit te versnellen stelt uw rapporteur voor de korting van 75 % voor emissieloze 

voertuigen te handhaven, zulks echter los van de inwerkingtreding van de verordening van de 

Commissie tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 595/2009.  

 

Ook stelt hij voor de vier jaar vrijstelling van de heffing voor externe kosten voor voertuigen 

van de hoogste Euro-emissieklasse af te schaffen. Niet alleen zou die vrijstelling dan niet 

langer relevant zijn voor Euro VI-voertuigen, maar ook zou afschaffing van die vrijstelling 

voor toekomstige Euro-emissieklassen de invoering van emissieloze voertuigen in een 

stroomversnelling brengen. 
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Bestemming van ontvangsten 

Tolsystemen leveren middelen op die moeten bijdragen aan de financiering van onderhoud en 

de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur, waarmee de door het wegvervoer veroorzaakte 

verontreiniging aan de bron wordt verminderd en de productie en invoering van emissieloze 

voertuigen worden versneld. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis) In dat witboek stelde de Commissie 

2020 als uiterste termijn vast voor "de 

volledige en verplichte internalisering van 

de externe kosten (waaronder 

geluidshinder, plaatselijke verontreiniging 

en congestie, bovenop de verplichte 

doorberekening van de slijtagekosten) 

voor het weg- en spoorwegvervoer". 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter) Het verkeer van goederen- en 

personenvoertuigen draagt bij aan de 

uitstoot van vervuilende stoffen. Die 

vervuilende stoffen, die zeer ernstige 

gevolgen hebben voor de menselijke 

gezondheid en tot een verslechtering van 

de luchtkwaliteit in de Unie leiden, zoals 

PM2,5, NO2 en O3, waren volgens 

informatie van het Europees 

Milieuagentschap uit 2017 in 2014 

verantwoordelijk voor respectievelijk 

399 000, 75 000 en 13 600 vroegtijdige 

sterfgevallen in de Unie als gevolg van 

langdurige blootstelling. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 1 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater) De verkeerscongestie wordt 

een steeds groter probleem, dat tot 

aanzienlijke economische, sociale en 

milieukosten leidt, zoals vertragingen, 

brandstofverspilling en toename van de 

uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quinquies) Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie is lawaai 

afkomstig van het wegvervoer na 

luchtverontreiniging de schadelijkste 

milieugerelateerde stressfactor in Europa. 

Minstens 9 000 vroegtijdige sterfgevallen 

per jaar kunnen worden toegeschreven 

aan hartaandoeningen ten gevolge van 

verkeerslawaai. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 sexies) Volgens het verslag over de 

luchtkwaliteit in 2017 van het Europees 

Milieuagentschap was het wegvervoer in 

2015 de sector met de grootste NOx-

uitstoot en de op een na grootste uitstoot 

van roetdeeltjes. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis)  Om ervoor te zorgen dat de 

gebruiksheffingen proportioneel zijn, is 

het van belang om onderscheid te maken 

tussen lichte voertuigen die bestemd zijn 

voor personenvervoer en bestelwagens 

voor goederenvervoer overeenkomstig 

Verordeningen (EG) nr. 1071/20091 bis en 

(EG) nr. 1072/20091 ter van het Europees 

Parlement en de Raad, alsook 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

165/20141 quater van het Europees 

Parlement en de Raad.  

 ____________________  

 1 bis Verordening (EG) nr. 1071/2009 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels betreffende de 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan 

om het beroep van 

wegvervoerondernemer uit te oefenen en 

tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van 

de Raad (PB L 300 van 14.11.2009, 

blz. 51). 

 1 ter  Verordening (EG) nr. 1072/2009 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels voor toegang 

tot de markt voor internationaal 

goederenvervoer over de weg (PB L 300 

van 14.11.2009, blz. 72). 

 1 quater  Verordening (EU) nr. 165/2014 

van het Europees Parlement en van de 

Raad van 4 februari 2014 betreffende 

tachografen in het wegvervoer, tot 

intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 3821/85 van de Raad betreffende het 

controleapparaat in het wegvervoer en tot 

wijziging van Verordening (EG) 

nr. 561/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad tot harmonisatie van bepaalde 
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voorschriften van sociale aard voor het 

wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, 

blz. 1). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter)  Bestelwagens worden steeds vaker 

gebruikt om sociale en 

marktvoorschriften voor vrachtwagens te 

omzeilen. Deze richtlijn moet ervoor 

zorgen dat landen tol heffen voor grote 

bestelwagens die gebruikt worden voor 

professioneel vrachtvervoer. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis) Op tijd gebaseerde 

gebruiksrechten moedigen de bestuurders 

aan om vooral te rijden wanneer hun 

vignet geldig is, waardoor zij de 

beginselen "de vervuiler betaalt" en "de 

gebruiker betaalt" op onjuiste wijze 

toepassen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) Om het draagvlak voor toekomstige 

tolregelingen bij de gebruikers in stand te 

houden, moeten de lidstaten, als onderdeel 

van een breder pakket van 

mobiliteitsdiensten, de mogelijkheid 

5) Om het draagvlak voor toekomstige 

tolregelingen bij de gebruikers in stand te 

houden, moeten de lidstaten, als onderdeel 

van een breder pakket van 

mobiliteitsdiensten, de mogelijkheid 
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krijgen passende systemen voor de inning 

van tolgelden op te zetten. Dergelijke 

systemen moeten zorgen voor een billijke 

verdeling van de infrastructuurkosten en 

het beginsel "de vervuiler betaalt" in de 

praktijk omzetten. Lidstaten die een 

dergelijk systeem invoeren, dienen ervoor 

te zorgen dat het conform is met Richtlijn 

2004/52/EG van het Europees Parlement 

en de Raad16. 

krijgen passende systemen voor de inning 

van tolgelden op te zetten. De lidstaten 

worden aangemoedigd om bij de 

toepassing van de heffingen rekening te 

houden met de sociale aanvaardbaarheid 

ervan, evenals met sociaaleconomische 

factoren, met name om het 

concurrentievermogen van de 

vervoerssector, die uit vele kleine en 

middelgrote ondernemingen bestaat, in 

stand te houden, alsook om een 

versoepeling van de gebruiksheffingen 

mogelijk te maken voor gebruikers van 

personenauto's die gedwongen zijn om 

regelmatig gebruik te maken van 

vervoersinfrastructuur. Dergelijke 

systemen moeten zorgen voor een billijke 

verdeling van de infrastructuurkosten en 

het beginsel "de vervuiler betaalt" in de 

praktijk omzetten. Lidstaten die een 

dergelijk systeem invoeren, dienen ervoor 

te zorgen dat het conform is met Richtlijn 

2004/52/EG van het Europees Parlement 

en de Raad16. 

_________________ _________________ 

16 Richtlijn 2004/52/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de interoperabiliteit van 

elektronische tolheffingssystemen voor het 

wegverkeer in de Gemeenschap (Voor de 

EER relevante tekst), PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 124. 

16 Richtlijn 2004/52/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de interoperabiliteit van 

elektronische tolheffingssystemen voor het 

wegverkeer in de Gemeenschap (Voor de 

EER relevante tekst), PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 124. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) Het is van bijzonder belang dat de 

lidstaten een billijke tolregeling 

vaststellen die niet nadelig uitpakt voor 

gebruikers van personenauto's die 

vanwege hun woonplaats op het 

platteland of in een moeilijk bereikbaar of 

geïsoleerd gebied gedwongen zijn om 
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vaker gebruik te maken van wegen 

waarvoor tolheffingen gelden. De 

lidstaten moeten in het kader van het 

beleid inzake territoriale ontwikkeling 

verlaagde heffingen toepassen voor 

gebruikers uit die gebieden. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter) Om te zorgen voor draagvlak voor 

toekomstige tolregelingen bij de 

gebruikers, moeten de lidstaten worden 

aangemoedigd om bij de 

tenuitvoerlegging van maatregelen op het 

gebied van tolheffing voor personenauto’s 

rekening te houden met 

sociaaleconomische factoren. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7) Op grond van Richtlijn 1999/62/EG 

mag een externekostenheffing worden 

ingevoerd die zo goed mogelijk 

overeenstemt met de maatschappelijke 

marginale kosten van het gebruik van het 

betrokken voertuig. Die methode blijkt de 

eerlijkste en efficiëntste manier om 

rekening te houden met de negatieve 

gevolgen van door zware 

bedrijfsvoertuigen veroorzaakte 

luchtvervuiling en geluidsoverlast en zou 

ervoor zorgen dat zware bedrijfsvoertuigen 

een billijke bijdrage leveren tot het behalen 

van de EU-luchtkwaliteitsnormen17 en de 

naleving van de geldende geluidsnormen of 

streefwaarden. De toepassing van 

dergelijke heffingen moet dan ook worden 

7) Op grond van Richtlijn 1999/62/EG 

mag een externekostenheffing worden 

ingevoerd die zo goed mogelijk 

overeenstemt met de maatschappelijke 

marginale kosten van het gebruik van het 

betrokken voertuig. Die methode blijkt de 

eerlijkste en efficiëntste manier om 

rekening te houden met de negatieve 

gevolgen van door zware 

bedrijfsvoertuigen veroorzaakte 

luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ze zou 

ervoor zorgen dat zware bedrijfsvoertuigen 

een billijke bijdrage leveren tot het behalen 

van de EU-luchtkwaliteitsnormen17 en de 

naleving van de geldende geluidsnormen of 

streefwaarden en zou het mogelijk maken 

om het gebruik van schone voertuigen te 
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gefaciliteerd. bevorderen. De toepassing van dergelijke 

heffingen moet dan ook worden 

gefaciliteerd. 

_________________ _________________ 

17 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa, PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1. 

17 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa, PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8)  Daartoe moet de maximale 

gewogen gemiddelde externekostenheffing 

worden vervangen door eenvoudig 

toepasbare referentiewaarden die worden 

aangepast aan de inflatie, de 

wetenschappelijke vooruitgang bij het 

ramen van de externe kosten van het 

wegvervoer en de ontwikkelingen inzake 

de samenstelling van het wagenpark. 

8)  Daartoe moet de maximale 

gewogen gemiddelde externekostenheffing 

worden vervangen door eenvoudig 

toepasbare minimumwaarden die worden 

aangepast aan de inflatie, de 

wetenschappelijke vooruitgang bij het 

ramen van de externe kosten van het 

wegvervoer en de ontwikkelingen inzake 

de samenstelling van het wagenpark. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis)  Om bij te dragen aan de 

doelstelling die verwoord is in het witboek 

van de Commissie van 28 maart 2011, te 

weten de volledige internalisering van de 

externe kosten, moet de 

externekostenheffing verplicht zijn op het 

deel van het wegennet waarvoor de 

infrastructuurheffing geldt. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 ter)  Onverminderd artikel 9, lid 1, 

onder a), van Richtlijn 1999/62/EG, moet 

het de lidstaten worden toegestaan een 

externekostenheffing toe te passen en te 

handhaven op delen van het netwerk 

waarvoor geen infrastructuurheffing 

geldt. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 quater)  Het handboek inzake de 

externe kosten van vervoer ("Handbook 

on External Costs of Transport") van het 

directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer 

van de Commissie moet worden 

beschouwd als een basis voor het bepalen 

van minimumwaarden voor de 

internalisering van externe kosten. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9) De variatie van de 

infrastructuurheffingen op basis van de 

euro-emissienorm heeft het gebruik van 

schonere voertuigen bevorderd. Door de 

vernieuwing van het wagenpark, wordt 

verwacht dat de variatie van de heffingen 

op basis van de euro-norm voor het gebruik 

van het interstedelijk wegennet tegen eind 

2020 achterhaald zal zijn en tegen die tijd 

9) De variatie van de 

infrastructuurheffingen op basis van de 

euro-emissienorm heeft het gebruik van 

schonere voertuigen bevorderd. Door de 

vernieuwing van het wagenpark, wordt 

verwacht dat de variatie van de heffingen 

op basis van de euro-norm voor het gebruik 

van het interstedelijk wegennet tegen eind 

2020 achterhaald zal zijn en tegen die tijd 
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moet worden uitgefaseerd. Tegelijk moet 

systematisch werk worden gemaakt van 

externekostenheffingen als gericht middel 

om de externe kosten door te berekenen in 

situaties waarin dat het meeste effect 

sorteert. 

moet worden uitgefaseerd. Tegelijk moeten 

externekostenheffingen worden toegepast 

als gericht middel om de externe kosten 

door te berekenen in situaties waarin dat 

het meeste effect sorteert. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12)  Om het gebruik van de schoonste 

en meest efficiënte voertuigen te 

bevorderen, moeten de lidstaten voor die 

voertuigen een aanzienlijke korting 

toestaan op de tolgelden en 

gebruiksrechten. 

12)  Om het gebruik van de schoonste 

en meest efficiënte voertuigen, en met 

name emissieloze voertuigen, te 

bevorderen en het verschil in 

concurrentievermogen met conventionele 

voertuigen te verkleinen, moeten de 

lidstaten zo snel mogelijk voor die 

voertuigen een korting toepassen op de 

tolgelden en gebruiksrechten. Om de 

overgang naar de schoonste en 

efficiëntste voertuigen te versnellen is het 

noodzakelijk dat de toepassing van deze 

kortingen losstaat van de 

inwerkingtreding van de verordening van 

de Commissie tot uitvoering van 

Verordening (EG) nr. 595/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis.  

 __________________ 

 1 bis  Verordening (EG) nr. 595/2009 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 18 juni 2009 betreffende de 

typegoedkeuring van motorvoertuigen en 

motoren met betrekking tot emissies van 

zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de 

toegang tot reparatie- en 

onderhoudsinformatie, tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 715/2007 en 

Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking 

van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 

2005/55/EG en 2005/78/EG (PB L 188 

van 18.7.2009, blz. 1). 
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Amendement  19 

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. 

13) Congestie, waartoe alle 

motorvoertuigen in verschillende mate 

bijdragen, vertegenwoordigt een kostprijs 

van ongeveer 1-2 % van het bbp. Een groot 

deel van die kosten worden veroorzaakt 

door congestie op interstedelijk en 

grensoverschrijdend niveau. Specifieke 

congestieheffingen moeten dan ook 

worden toegestaan, onverminderd 

artikel 9, lid 1, onder a), van Richtlijn 

1999/62/EG en 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, zoals 

grensoverschrijdende infrastructuur of 

modal shift, bij de wortel aanpakken, en 

die de overstap naar alternatieve 

vervoersroutes en een zo groot mogelijk 

gebruik van emissiearm openbaar vervoer 

stimuleren. In het geval van een nieuwe 

infrastructuur voor inning mag de 

methode voor het innen van 

congestieheffingen er zelf niet toe leiden 

dat er nieuwe of nog meer congestie 

ontstaat. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 
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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. 

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, met name in grensoverschrijdende en 

stedelijke gebieden, 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. 

 

Amendement  21 

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)  Tolsystemen genereren middelen 

voor de financiering van onderhoud en de 

ontwikkeling van hoogwaardige 

vervoersinfrastructuur, met inbegrip van 

alternatieve vervoersinfrastructuur, 

waarmee de door het wegvervoer 

veroorzaakte verontreiniging aan de bron 

wordt verminderd en de productie en 

invoering van emissieloze voertuigen 
worden versneld. Derhalve moeten de 

lidstaten de opbrengsten uit tolgelden 

daarvoor bestemmen en gebruiken en te 

dien einde op passende wijze verslag 

uitbrengen over de besteding van die 

opbrengsten. Dat moet met name helpen 

om mogelijke financieringstekorten in 

kaart te brengen en om het publiek 

draagvlak voor op afstand gebaseerde 

tolheffingen te versterken. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

21)  Er moet voor worden gezorgd dat 

externekostenheffingen een zo correct 

mogelijke weergave blijven van de door 

zware bedrijfsvoertuigen veroorzaakte 

kosten voor luchtverontreiniging en 

geluidshinder zonder dat de tolregelingen 

daardoor buitensporig complex worden, dat 

het gebruik van de meest 

brandstofefficiënte voertuigen wordt 

gestimuleerd en dat de stimulansen 

effectief blijven en de variatie van de 

tolheffingen actueel blijft. Derhalve moet 

aan de Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie handelingen 

vast te stellen tot aanpassing van de 

referentiewaarden voor 

externekostenheffingen aan de 

wetenschappelijke vooruitgang, tot 

vaststelling van de modaliteiten voor de 

opbrengstneutrale variatie van de 

infrastructuurheffingen op basis van de 

CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, 

en tot aanpassing van de modaliteiten voor 

de variatie van de infrastructuurheffingen 

voor lichte voertuigen aan de technische 

vooruitgang. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende 

raadplegingen overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen gebeuren in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

201621. Met name om te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

21)  Er moet voor worden gezorgd dat 

externekostenheffingen een zo correct 

mogelijke weergave blijven van de door 

zware bedrijfsvoertuigen en bestelwagens 

voor goederenvervoer veroorzaakte kosten 

voor luchtverontreiniging en geluidshinder 

zonder dat de tolregelingen daardoor 

buitensporig complex worden, dat het 

gebruik van de meest brandstofefficiënte 

en schoonste voertuigen wordt 

gestimuleerd en dat de stimulansen 

effectief blijven en de variatie van de 

tolheffingen actueel blijft. Derhalve moet 

aan de Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie handelingen 

vast te stellen tot aanpassing van de 

minimumwaarden voor 

externekostenheffingen aan de 

wetenschappelijke vooruitgang, tot 

vaststelling van de modaliteiten voor de 

opbrengstneutrale variatie van de 

infrastructuurheffingen op basis van de 

CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen 

en bestelwagens voor goederenvervoer, en 

tot aanpassing van de modaliteiten voor de 

variatie van de infrastructuurheffingen 

voor lichte voertuigen aan de technische 

vooruitgang. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende 

raadplegingen overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen gebeuren in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

201621. Met name om te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 
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hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van de gedelegeerde handelingen. 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van de gedelegeerde handelingen. 

____________________ ____________________ 

21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Bestaande 

concessieovereenkomsten mogen van de 

voorschriften van deze richtlijn worden 

vrijgesteld totdat ze worden vernieuwd. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) nieuwe infrastructuur of nieuwe 

infrastructuurverbeteringen (inclusief 

significante structurele reparaties); 

a) nieuwe infrastructuur, nieuwe 

alternatieve vervoerinfrastructuur voor 

modal shift of nieuwe 

infrastructuurverbeteringen (inclusief 

significante structurele reparaties); 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 
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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, een 

externekostenheffing en desgevallend een 

congestieheffing; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7) "infrastructuurheffing": een heffing 

geïnd met het oog op het terugverdienen 

van door een lidstaat gemaakte aanleg-, 

onderhouds-, exploitatie- en 

ontwikkelingskosten in verband met de 

infrastructuur; 

7) "infrastructuurheffing": een heffing 

geïnd met het oog op het terugverdienen 

van door een lidstaat gemaakte aanleg-, 

onderhouds-, exploitatie- en 

ontwikkelingskosten in verband met de 

infrastructuur en de kruisfinanciering van 

nieuwe alternatieve 

vervoersinfrastructuurprojecten in die 

lidstaat; 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

11) "kosten van door het verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging": de 

kosten van de schade die wordt 

veroorzaakt door de uitstoot, tijdens het 

11) "kosten van door het verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging": de 

kosten van de volksgezondheids- en 

milieuschade die worden veroorzaakt door 
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gebruik van een voertuig, van deeltjes en 

van ozonprecursoren zoals stikstofoxide en 

vluchtige organische stoffen; 

de uitstoot, tijdens het gebruik van een 

voertuig, van deeltjes en van 

ozonprecursoren zoals stikstofoxide en 

vluchtige organische stoffen; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12) "kosten van door het verkeer 

veroorzaakte geluidhinder": de kosten van 

de schade die wordt veroorzaakt door de 

geluidhinder voortgebracht door voertuigen 

of door de interactie van voertuigen met 

het wegdek; 

12) "kosten van door het verkeer 

veroorzaakte geluidhinder": de kosten van 

de volksgezondheids- en milieuschade die 

worden veroorzaakt door de geluidhinder 

voortgebracht door voertuigen of door de 

interactie van voertuigen met het wegdek; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

19)  "licht voertuig": een 

personenwagen, minibus of bestelwagen; 

19)  "licht voertuig": een 

personenwagen, minibus, een bestelwagen 

of een bestelwagen voor goederenvervoer; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 22

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

22)  "bestelwagen": een voertuig voor 

goederenvervoer met een toegestane 

22)  "bestelwagen": een voertuig met 

een toegestane maximummassa van 



 

AD\1148775NL.docx 21/41 PE613.289v02-00 

 NL 

maximummassa van maximum 3,5 ton; maximum 3,5 ton; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 22 bis)  "bestelwagen voor 

goederenvervoer": een voertuig van 

categorie N1, klasse C III, 

overeenkomstig Verordening /EG) nr. 

715/20071 bis, dat bestemd is voor het 

vervoer van goederen; 

 __________________  

 1 bis 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 (PB L 171 van 

29.6.2007, blz. 1). 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 (nieuw) 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 23 bis) "emissieloos gebruik": het zonder 

uitlaatemissies gebruiken van hybride 

voertuigen op het onder het 

toepassingsgebied vallende wegennet; 

 

Amendement  33 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) kosten betreffende infrastructuur of 

infrastructuurverbeteringen kunnen ook de 

specifieke uitgaven voor 

infrastructuurvoorzieningen ter beperking 

van de geluidshinder of ter verbetering van 

de veiligheid op de weg omvatten, en de 

daadwerkelijk door de exploitant van de 

infrastructuur gemaakte kosten, op basis 

van objectieve milieuaspecten zoals 

bescherming tegen bodemverontreiniging; 

b) kosten betreffende infrastructuur of 

infrastructuurverbeteringen kunnen ook de 

specifieke uitgaven voor 

infrastructuurvoorzieningen ter beperking 

van de geluidshinder of luchtvervuiling, of 

ter verbetering van de veiligheid op de weg 

omvatten, en de daadwerkelijk door de 

exploitant van de infrastructuur gemaakte 

kosten, op basis van objectieve 

milieuaspecten zoals bescherming tegen 

bodemverontreiniging. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Onverminderd het bepaalde in lid 9, 

voeren de lidstaten vanaf 1 januari 2018 

geen gebruiksrechten meer in voor zware 

bedrijfsvoertuigen. Gebruiksrechten die 

vóór die datum zijn ingevoerd, mogen 

worden gehandhaafd tot en met 31 

december 2023. 

6. Onverminderd het bepaalde in lid 9, 

voeren de lidstaten vanaf 1 januari 2018 

geen gebruiksrechten meer in voor zware 

bedrijfsvoertuigen. Gebruiksrechten die 

vóór die datum zijn ingevoerd, mogen 

worden gehandhaafd tot en met 

31 december 2021. 

Motivering 

Er is geen technische reden waarom de lidstaten gebruikersheffingen voor zware 

bedrijfsvoertuigen niet sneller zouden kunnen afbouwen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9.  Met ingang van 1 januari 2020 

gelden tolheffingen en gebruiksrechten 

voor zware vrachtvoertuigen voor alle 

zware bedrijfsvoertuigen. 

9.  Met ingang van 1 januari 2020 

gelden tolheffingen en gebruiksrechten 

voor zware vrachtvoertuigen voor alle 

zware bedrijfsvoertuigen, alsook voor alle 

bestelwagens voor goederenvervoer die 

zijn uitgerust met een tachograaf 

overeenkomstig de voorschriften van 

Verordening (EU) nr. 165/2014. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 – lid 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Tolgelden en gebruiksrechten voor 

zware bedrijfsvoertuigen enerzijds en voor 

lichte voertuigen anderzijds mogen 

onafhankelijk van elkaar worden ingevoerd 

of gehandhaafd. 

10. Tolgelden en gebruiksrechten voor 

zware bedrijfsvoertuigen enerzijds en voor 

lichte voertuigen anderzijds mogen tot en 

met 31 december 2025 onafhankelijk van 

elkaar worden ingevoerd of gehandhaafd. 

Motivering 

Uitfaseren van vignetten voor alle voertuigen tegen 31 december 2025. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quater – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen 

externekostenheffingen invoeren of 

handhaven op basis van de door verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging en/of 

geluidshinder. 

1. De lidstaten handhaven voor alle 

voertuigcategorieën 
externekostenheffingen - of voeren die in - 

op basis van de door verkeer veroorzaakte 

luchtverontreiniging en/of geluidshinder. 

Voor zware bedrijfsvoertuigen varieert de 

externekostenheffing en wordt ze 

De externekostenheffing varieert en wordt 

vastgesteld overeenkomstig de in bijlage 
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vastgesteld overeenkomstig de in bijlage 

III bis bedoelde minimumvoorschriften en 

methoden en met inachtneming van de in 

bijlage III ter vastgestelde 

referentiewaarden. 

III bis vermelde minimumvoorschriften en 

methoden, en voldoet ten minste aan de in 

bijlage III ter vastgestelde 

minimumwaarden. 

 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quater – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis.  Met ingang van 1 januari 2022 

passen lidstaten die tolgelden innen, op 

alle delen van het wegennet waarvoor een 

infrastructuurheffing geldt, een aan de 

kosten van de door het verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging en 

geluidshinder gekoppelde 

externekostenheffing toe op zware 

bedrijfsvoertuigen en bestelwagens voor 

goederenvervoer. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quater – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter.  Met ingang van 1 januari 2025 

passen de lidstaten op alle delen van het 

wegennet waarvoor een 

infrastructuurheffing geldt de aan de 

kosten van de door het verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging en 

geluidshinder gekoppelde 

externekostenheffing toe - of handhaven 

die - voor alle zware bedrijfsvoertuigen en 

lichte voertuigen. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quater – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Met ingang van 1 januari 2021 

passen de lidstaten op zware 

bedrijfsvoertuigen een 

externekostenheffing toe op ten minste het 

deel van het in artikel 7, lid 1, bedoelde 

netwerk waar de door zware 

bedrijfsvoertuigen veroorzaakte 

milieuschade groter is dan de gemiddelde 

door zware bedrijfsvoertuigen veroorzaakte 

milieuschade als gedefinieerd 

overeenkomstig de in bijlage III bis 

bedoelde relevante 

kennisgevingsverplichtingen. 

5. Lidstaten die tol heffen mogen 

voor zware bedrijfsvoertuigen en lichte 

voertuigen een hogere 

externekostenheffing toepassen op het deel 

van het in artikel 7, lid 1, bedoelde netwerk 

waar de door zware bedrijfsvoertuigen en 

bestelwagens voor goederenvervoer 

veroorzaakte milieuschade groter is dan de 

gemiddelde door zware bedrijfsvoertuigen 

en bestelwagens voor goederenvervoer 

veroorzaakte milieuschade als gedefinieerd 

overeenkomstig de in bijlage III bis 

bedoelde relevante 

kennisgevingsverplichtingen. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quater – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis.  De lidstaten en bevoegde regio's 

mogen op delen van het wegennet 

waarvoor geen infrastructuurheffing geldt 

een aan de kosten van de door het verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging en 

geluidshinder gekoppelde 

externekostenheffing toepassen of 

handhaven. 

 

Amendement  42 



 

PE613.289v02-00 26/41 AD\1148775NL.docx 

NL 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 (nieuw) 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quinquies bis – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In het geval van een nieuwe 

infrastructuur voor inning mag de 

methode voor het innen van 

congestieheffingen niet bijdragen tot het 

ontstaan van nieuwe of nog meer 

congestie. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 septies – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Nadat hij de Commissie daarvan in 

kennis heeft gesteld, kan een lidstaat een 

toeslag heffen op de 

infrastructuurheffingen voor wegvakken 

die regelmatig verzadigd zijn, of waarvan 

het gebruik door voertuigen aanzienlijke 

milieuschade veroorzaakt, wanneer aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

1. Nadat hij de Commissie daarvan in 

kennis heeft gesteld, kan een lidstaat of een 

bevoegde regio een toeslag heffen op de 

infrastructuurheffingen voor wegvakken 

die regelmatig verzadigd zijn, of waarvan 

het gebruik door voertuigen aanzienlijke 

milieuschade veroorzaakt, wanneer aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 septies – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de toeslag bedraagt ten hoogste 

15 % van de gewogen gemiddelde 

infrastructuurheffing, berekend 

overeenkomstig artikel 7 ter, lid 1, en 

artikel 7 sexies, behalve waar de 

gegenereerde inkomsten worden 

b) de toeslag bedraagt ten hoogste 

15 % van de gewogen gemiddelde 

infrastructuurheffing, berekend 

overeenkomstig artikel 7 ter, lid 1, en 

artikel 7 sexies, behalve waar de 

gegenereerde inkomsten worden 
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geïnvesteerd in grensoverschrijdende 

trajecten op kernnetwerkcorridors, in welk 

geval de toeslag niet meer dan 25 % mag 

bedragen; 

geïnvesteerd in grensoverschrijdende 

trajecten op kernnetwerkcorridors, in welk 

geval de toeslag niet meer dan 50 % mag 

bedragen; 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 octies – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Binnen één jaar na de inwerkingtreding 

van die gedelegeerde handeling, variëren 

de lidstaten de infrastructuurheffingen op 

basis van de CO2-emissiewaarden en de 

relevante voertuigcategorisering. Bij de 

variatie van die heffingen wordt ervoor 

gezorgd dat de infrastructuurheffingen niet 

meer dan 100 % hoger liggen dan voor een 

gelijkwaardig voertuig dat niet emissieloos 

is maar de laagste CO2-emissie haalt. 

Emissieloze voertuigen genieten een 

korting van 75 % op de 

infrastructuurheffingen ten opzichte van 

het maximumtarief. 

Binnen één jaar na de inwerkingtreding 

van die gedelegeerde handeling, variëren 

de lidstaten de infrastructuurheffingen op 

basis van de CO2-emissiewaarden en de 

relevante voertuigcategorisering. Bij de 

variatie van die heffingen wordt ervoor 

gezorgd dat de infrastructuurheffingen niet 

meer dan 100 % hoger liggen dan voor een 

gelijkwaardig voertuig dat niet emissieloos 

is maar de laagste CO2-emissie haalt. Met 

ingang van … [datum van de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 
genieten emissieloze lichte voertuigen een 

korting van 75 % op de 

infrastructuurheffingen ten opzichte van 

het maximumtarief. Een voertuig dat 

emissieloos wordt gebruikt geniet 

eenzelfde korting, mits dit gebruik kan 

worden aangetoond. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 octies – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis.  De Commissie stelt uiterlijk ... 

[PB: gelieve datum invullen: vijf jaar na 

de inwerkingtreding van deze richtlijn] 

een beoordelingsverslag op waarin het 
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marktaandeel van emissieloze voertuigen 

wordt geëvalueerd. De Commissie is 

bevoegd om, in voorkomend geval, 

overeenkomstig artikel 9 sexies een 

gedelegeerde handeling vast te stellen tot 

herberekening van de korting die op 

emissieloze voertuigen van toepassing is 

ten opzichte van het hoogste percentage 

infrastructuurheffing. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 octies bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

2. Vanaf 1 januari 2022 variëren de 

lidstaten de tolgelden en, in het geval van 

gebruiksrechten, minstens de maandelijkse 

rechten, op basis van de emissies van CO2 

en verontreinigende stoffen 

overeenkomstig de voorschriften van 

bijlage VII. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 octies bis – lid 3 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

genieten emissieloze voertuigen een 

korting op de infrastructuurheffingen van 

75 % ten opzichte van het maximumtarief. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a bis (nieuw) 
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Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 decies– lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) in lid 2 wordt het volgende punt 

ingevoegd: 

 "c bis) voor gebruikers van 

personenauto's die, met name vanwege 

hun woonplaats op het platteland of in 

een omsloten of geïsoleerd gebied, 

gedwongen zijn om regelmatig gebruik te 

maken van de infrastructuur, bedragen 

deze kortingen of verlagingen maximaal 

50 %." 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a)  in lid 2 wordt de eerste alinea 

vervangen door: 

De lidstaten bepalen hoe de inkomsten uit 

hoofde van deze richtlijn worden gebruikt. 

Om de ontwikkeling van het gehele 

verkeerswegennet mogelijk te maken, 

worden de inkomsten uit infrastructuur- en 

externekostenheffingen, of het financiële 

waarde-equivalent van deze inkomsten, 
aangewend ten voordele van de 

vervoerssector en tot optimalisering van 

het gehele vervoersysteem.  

"Om de ontwikkeling van het gehele 

verkeerswegennet mogelijk te maken, 

worden de inkomsten uit infrastructuur- en 

externekostenheffingen aangewend ten 

voordele van de vervoerssector en tot 

optimalisering van het gehele 

vervoersysteem. Inkomsten uit 

infrastructuur, of het financiële waarde-

equivalent van die inkomsten, worden 

geherinvesteerd in een of meer van de 

volgende doelen: 

 a)  ondersteuning van het trans-

Europese vervoersnet en het onderhoud 

en de instandhouding ervan; 

 b)  optimalisering van de logistiek; 

 c)  verbetering van de 

verkeersveiligheid; 
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 d)  veilige parkeervoorzieningen. 

Met name moeten de inkomsten uit 

externekostenheffingen, of het financiële 

waarde-equivalent van deze inkomsten, 

worden aangewend voor de verduurzaming 

van het vervoer, hetgeen een of meer van 

de volgende punten omvat: 

De inkomsten uit externekostenheffingen, 

of het financiële waarde-equivalent van 

deze inkomsten, worden aangewend voor 

de verduurzaming van het vervoer en om 

volksgezondheids- en milieuschade te 

voorkomen, hetgeen een of meer van de 

volgende punten omvat: 

a)  een efficiënte prijsstelling 

vergemakkelijken; 

a)  een efficiënte prijsstelling 

vergemakkelijken; 

b)  de door het wegvervoer 

veroorzaakte verontreiniging aan de bron 

verminderen; 

b)  de door het wegvervoer 

veroorzaakte verontreiniging aan de bron 

verminderen; 

c)  de gevolgen van de door het 

wegvervoer veroorzaakte verontreiniging 

aan de bron beperken; 

c)  de gevolgen van de door het 

wegvervoer veroorzaakte verontreiniging 

aan de bron beperken; 

d)  de CO2- en de energieprestatie van 

voertuigen verbeteren; 

d)  de CO2- en de energieprestatie van 

voertuigen verbeteren; 

e)  alternatieve infrastructuur voor 

vervoergebruikers ontwikkelen en/of de 

bestaande capaciteit uitbreiden; 

e)  alternatieve infrastructuur voor 

vervoergebruikers ontwikkelen en/of de 

bestaande capaciteit uitbreiden; 

f)  het trans-Europese vervoersnet 

ondersteunen; 

f)  de ontwikkeling van de 

elektromobiliteit, met inbegrip van 

infrastructuur voor de overbrenging van 

elektriciteit naar voertuigen, ondersteunen 

en uitbreiden; 

g)  de logistiek optimaliseren; g)  de kruisfinanciering van 

alternatieve efficiënte vervoersprojecten 

die een milieuvriendelijke modal shift als 

gevolg hebben; 

h) de verkeersveiligheid verbeteren; 

en 

h)  collectieve vervoerswijzen 

ondersteunen." 

i) veilige parkeervoorzieningen 

treffen. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 9 – lid 3 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 a bis) het gebruik van elektrische en 

(plug-in) hybride voertuigen bevorderen; 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 9 sexies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7 octies, lid 4, artikel 7 

octies bis, lid 4, en artikel 9 quinquies 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn]. 

2. De in artikel 7 octies, lid 4, artikel 7 

octies bis, lid 4, en artikel 9 quinquies 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vijf jaar met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

voor het einde van de termijn van vijf jaar 

een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter b –sub i – streepje 1 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III – afdeling 2 – punt 2.1 – streepje 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

-  De kostentoerekening aan zware 

bedrijfsvoertuigen geschiedt op een 

objectieve en transparante basis, waarbij 

rekening wordt gehouden met het aandeel 

van zware bedrijfsvoertuigen in het 

verkeer dat van het wegennet gebruik 

maakt en de daaraan verbonden kosten. De 

voertuigkilometers van de zware 

- De kostentoerekening aan zware 

bedrijfsvoertuigen en lichte voertuigen 

geschiedt op een objectieve en transparante 

basis, waarbij rekening wordt gehouden 

met het aandeel van andere voertuigen in 

het verkeer dat van het wegennet gebruik 

maakt en de daaraan verbonden kosten. De 

voertuigkilometers van de zware 
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bedrijfsvoertuigen kunnen hiertoe worden 

gecorrigeerd aan de hand van objectief 

verantwoorde "equivalentiecoëfficiënten" 

zoals die welke zijn opgenomen in punt 4 

(*). 

bedrijfsvoertuigen kunnen hiertoe worden 

gecorrigeerd aan de hand van objectief 

verantwoorde "equivalentiecoëfficiënten" 

zoals die welke zijn opgenomen in 

punt 4 (*). 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter b –sub i – streepje 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III – afdeling 2 – punt 2.2 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- De kosten worden op basis van 

werkelijke en voorspelde aandelen 

voertuigkilometers verdeeld over de zware 

bedrijfsvoertuigen en het overige verkeer, 

en kunnen worden gecorrigeerd aan de 

hand van objectief verantwoorde 

equivalentiecoëfficiënten zoals die welke 

zijn vermeld in punt 4. 

- De kosten worden op basis van 

werkelijke en voorspelde aandelen 

voertuigkilometers verdeeld over de zware 

bedrijfsvoertuigen en lichte voertuigen, en 

kunnen worden gecorrigeerd aan de hand 

van objectief verantwoorde 

equivalentiecoëfficiënten zoals die welke 

zijn vermeld in punt 4. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III bis – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

MINIMUMEISEN VOOR DE 

TOEPASSING VAN EEN 

EXTERNEKOSTENHEFFING 

MINIMUMEISEN VOOR DE 

TOEPASSING VAN EEN HOGERE 

EXTERNEKOSTENHEFFING 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III bis – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In deze bijlage worden de minimumeisen 

voor de toepassing van een 

externekostenheffing en, desgevallend, 

voor de berekening van de maximale 

externekostenheffing vastgesteld. 

In deze bijlage worden de minimumeisen 

voor de toepassing van een hogere 

externekostenheffing dan de in bijlage 

III ter vermelde minimumwaarden en, 

desgevallend, voor de berekening van de 

maximale externekostenheffing 

vastgesteld. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III bis – deel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten specificeren nauwgezet op 

welke gedeelten van hun wegennet een 

heffing met betrekking tot de externe 

kosten wordt toegepast. 

De lidstaten specificeren nauwkeurig op 

welk deel of welke delen van hun 

wegennet een hogere 

externekostenheffing dan de in bijlage 

III ter vermelde minimumwaarden wordt 

toegepast. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III bis – deel 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een lidstaat voornemens is hogere 

externekostenheffingen toe te passen dan 

de in bijlage III ter gespecificeerde 

referentiewaarden, stelt hij de Commissie 

in kennis van de voertuigclassificatie op 

basis waarvan de externekostenheffingen 

zal worden gevarieerd. De lidstaat stelt de 

Commissie tevens in kennis van de ligging 

van de wegen waarop hogere 

externekostenheffingen worden toegepast 

(hierna: "voorstadswegen, (inclusief 

Wanneer een lidstaat voornemens is hogere 

externekostenheffingen toe te passen dan 

de in bijlage III ter gespecificeerde 

minimumwaarden, stelt hij de Commissie 

in kennis van de voertuigclassificatie op 

basis waarvan de externekostenheffingen 

zal worden gevarieerd. De lidstaat stelt de 

Commissie tevens in kennis van de ligging 

van de wegen waarop hogere 

externekostenheffingen worden toegepast 

(hierna: "voorstadswegen, (inclusief 
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autosnelwegen)") en van de wegen waarop 

lagere externekostenheffingen worden 

toegepast (hierna: "interlokale wegen 

(inclusief autosnelwegen)"). 

autosnelwegen)") en van de wegen waarop 

minimale externekostenheffingen worden 

toegepast (hierna: "interlokale wegen 

(inclusief autosnelwegen)"). 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III bis – deel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Dit deel is van toepassing wanneer een 

lidstaat plannen heeft voor de invoering 

van hogere externekostenheffingen dan de 

in bijlage III ter gespecificeerde 

referentiewaarden. 

Dit deel is van toepassing wanneer een 

lidstaat plannen heeft voor de invoering 

van hogere externekostenheffingen dan de 

in bijlage III ter gespecificeerde 

minimumwaarden. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III bis – deel 4 – punt 4.1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een lidstaat voornemens is hogere 

externekostenheffingen toe te passen dan 

de in bijlage III ter gespecificeerde 

referentiewaarden, berekent die lidstaat of, 

in voorkomend geval, een onafhankelijke 

instantie de in rekening te brengen kosten 

van de door het verkeer veroorzaakte 

luchtverontreiniging aan de hand van de 

volgende formule: 

Wanneer een lidstaat voornemens is hogere 

externekostenheffingen toe te passen dan 

de in bijlage III ter gespecificeerde 

minimumwaarden, berekent die lidstaat of, 

in voorkomend geval, een onafhankelijke 

instantie de in rekening te brengen kosten 

van de door het verkeer veroorzaakte 

luchtverontreiniging aan de hand van de 

volgende formule: 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III bis – deel 4 – punt 4.2 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een lidstaat voornemens is om 

hogere externekostenheffingen toe te 

passen dan de in bijlage III ter 

gespecificeerde referentiewaarden, 

berekent de lidstaat of, in voorkomend 

geval, een onafhankelijke instantie de in 

rekening te brengen kosten van de door het 

verkeer veroorzaakte geluidshinder aan de 

hand van de volgende formules: 

Wanneer een lidstaat voornemens is om 

hogere externekostenheffingen toe te 

passen dan de in bijlage III ter 

gespecificeerde minimumwaarden, 

berekent de lidstaat of, in voorkomend 

geval, een onafhankelijke instantie de in 

rekening te brengen kosten van de door het 

verkeer veroorzaakte geluidshinder aan de 

hand van de volgende formules: 

 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 1 – punt 1 – letter d 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III ter – titel  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

REFERENTIEWAARDEN VOOR 

EXTERNEKOSTENHEFFINGEN 

MINIMUMWAARDEN VOOR 

EXTERNEKOSTENHEFFINGEN 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 1 – punt 1 – letter d 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III ter – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In deze bijlage worden de 

referentiewaarden van de 

externekostenheffing vastgesteld, m.i.v. de 

kosten van luchtverontreiniging en 

geluidshinder. 

In deze bijlage worden de 

minimumwaarden van de 

externekostenheffing vastgesteld, m.i.v. de 

kosten van luchtverontreiniging en 

geluidshinder. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 1 – punt 1 – letter d 

Richtlijn 1999/62/EG 
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Bijlage III ter – tabel 1 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tabel 1: Referentiewaarden van de 

externekostenheffing voor zware 

vrachtvoertuigen 

Tabel 1: Minimumwaarden van de 

externekostenheffing voor zware 

vrachtvoertuigen 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 1 – punt 1 – letter d 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III ter – tabel 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tabel 2: Referentiewaarden van de 

externekostenheffing voor touringcars 

Tabel 2: Minimumwaarden van de 

externekostenheffing voor touringcars 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter d 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III ter – tabel 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

 

Amendement 

Tabel 2 bis: Minimumwaarden van de externekostenheffing voor personenauto's: 

 

Voertuig  Motor  EURO-klasse  Voorstadsgebie

d  

Interstedelijk  

Autodiesel  <1,4l  Euro 2  1,9  0,9  

Euro 3  1,6  0,9  

Euro 4  1,3  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  

Euro 6  0,6  0,3  
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1,4-2,0l Euro 0 3,6 1,0 

Euro 1  1,9  0,9  

Euro 2  1,8  0,8  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4  1,4  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  

Euro 6 0,6  0,3  

>2,0l Euro 0 3,9 1,3 

Euro 1 1,9 0,9 

Euro 2  1,8  0,9  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4  1,4  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  

Euro 6  0,6  0,3  

Autobenzine <1,4l Euro 0 3,7 2,4 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,5  0,2  

Euro 6  0,5  0,2  

1,4-2,0l Euro 0 3,9 3,0 

Euro 1  1,1  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

  Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

>2,0l Euro 0 4,0 3,0 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,5  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4  0,5  0,2  
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Euro 5  0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 1 – letter d 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage III ter – tabel 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

 

Amendement 

Tabel 2 ter: Minimumwaarden van de externekostenheffing voor bestelwagens voor 

goederenvervoer: 

Voertuig  EURO-klasse  Voorstadsgebied  Interstedelijk  

Bestelwagen 

voor 

goederenvervoer 

- benzine 

Euro 1 2,4 0,7 

Euro 2  1,9 0,4 

Euro 3  1,8  0,4  

Euro 4  1,7  0,3  

Euro 5  1,6  0,3  

Euro 6  1,6  0,3  

Bestelwagen 

voor 

goederenvervoer 

- diesel 

Euro 1 4,0 1,7 

Euro 2  4,1  1,7  

Euro 3  3,5  1,3  

Euro 4  3,0  1,1  

Euro 5  2,2  0,8  

Euro 6  1,9  0,5  

 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage V - deel 1 – tabel 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst 

Tabel 2: Equivalentiecoëfficiënten voor de verhouding tussen de niveaus van de 

congestieheffing voor de verschillende voertuigcategorieën 

Voertuigcategorie Equivalentiefactor 

Lichte voertuigen 1 

Niet-gelede vrachtwagens 1,9 

Bussen en touringcars 2,5 

Vrachtwagens met oplegger en/of 

aanhangwagen 

2,9 

 

Amendement 

Tabel 2: Equivalentiecoëfficiënten voor de verhouding tussen de niveaus van de 

congestieheffing voor de verschillende voertuigcategorieën 

Voertuigcategorie Equivalentiefactor 

Lichte voertuigen 1 

Niet-gelede vrachtwagens 1,9 

Bussen en touringcars 1,5 

Vrachtwagens met oplegger en/of 

aanhangwagen 

2,9 
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