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17.10.2018 A8-0202/133 

Amendement  133 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

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

vrachtvoertuigen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 1999/62/EG 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 1999 

betreffende het in rekening brengen van het 

gebruik van de wegeninfrastructuur aan 

voertuigen; 

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 1999 

betreffende het in rekening brengen van het 

gebruik van de wegeninfrastructuur aan 

voertuigen en ten behoeve van het 

internaliseren van externe kosten; 

 

Or. en 

Motivering 

De gewijzigde titel geeft de onderwerpen van de voorgestelde wetgeving beter weer. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Amendement  134 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

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

vrachtvoertuigen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) verbetering van bestaande 

infrastructuur zoals bruggen en tunnels, 

ten behoeve van grotere veiligheid; 

Or. en 

Motivering 

Het gebruik van inkomsten om de veiligheid van bestaande tunnels en bruggen te verbeteren 

zal helpen om grotere investeringen te voorkomen die nodig zouden zijn als de maatregelen te 

laat worden genomen. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Amendement  135 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

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

vrachtvoertuigen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8) "externekostenheffing": een heffing 

toegepast met het oog op het 

terugverdienen van de in een lidstaat 

opgetreden kosten in verband met de door 

het verkeer veroorzaakte 

luchtverontreiniging en/of door het verkeer 

veroorzaakte geluidhinder; 

8) "externekostenheffing": een heffing 

toegepast met het oog op het 

terugverdienen van de in een lidstaat 

opgetreden kosten in verband met de door 

het verkeer veroorzaakte 

luchtverontreiniging en/of door het verkeer 

veroorzaakte geluidshinder, en in verband 

met klimaatverandering en ongevallen; 

Or. en 

Motivering 

Aangezien door het verkeer veroorzaakte externe kosten grotendeels terug te voeren zijn op 

klimaatverandering en ongevallen, dienen deze twee oorzaken in de definitie te worden 

genoemd. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Amendement  136 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

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

vrachtvoertuigen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 12 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis) "kosten van door het verkeer 

veroorzaakte klimaatverandering": de 

kosten van schade als gevolg van 

klimaatverandering, zoals extreme 

weersomstandigheden, evenals van 

maatregelen ter vermindering van de door 

klimaatverandering veroorzaakte schade. 

Or. en 

Motivering 

Deze definitie is nodig in verband met het amendement op de definitie in punt 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Amendement  137 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

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

vrachtvoertuigen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 ter) "kosten van ongevallen": de 

kosten in verband met verkeersdoden en 

ernstig gewonden als gevolg van 

verkeersongevallen waarvoor de 

verzekering niet opkomt. 

Or. en 

Motivering 

Deze kosten van ongevallen vormen een belangrijk deel van de externe kosten en moeten 

daarom worden gedefinieerd. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Amendement  138 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-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 5 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 quater – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De externekostenheffingen die 

gekoppeld zijn aan de door het verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging, gelden 

niet voor zware bedrijfsvoertuigen die aan 

de strengste EURO-emissienormen 

voldoen. 

Schrappen 

De eerste alinea vervalt vier jaar vanaf de 

datum waarop de regelgeving waarbij die 

normen zijn ingevoerd, van toepassing 

werd. 

 

Or. en 

Motivering 

Zelfs de strengste EURO-emissienormen veroorzaken externe kosten als gevolg van 

broeikasgasemissies, lawaai, luchtverontreiniging en ongevallen. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Amendement  139 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-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 octies – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Binnen één jaar na de bekendmaking door 

de Commissie van de officiële gegevens 

inzake CO2-uitstoot overeenkomstig 

Verordening (EU) nr.../... * * * * *, stelt de 

Commissie overeenkomstig 

artikel 9 sexies een gedelegeerde 

handeling vast om de referentiewaarden 

voor CO2-emissies te bepalen, samen met 

een passende categorisering van de 

betrokken zware bedrijfsvoertuigen. 

Binnen één jaar na de bekendmaking door 

de Commissie van de officiële gegevens 

inzake CO2-uitstoot overeenkomstig 

Verordening (EU) nr.../... * * * * *, dient 

de Commissie volgens de gewone 

wetgevingsprocedure een voorstel in om 

de referentiewaarden voor CO2-emissies te 

bepalen, samen met een passende 

categorisering van de betrokken 

voertuigen, waarbij zij rekening houdt 

met maatregelen ter vermindering van de 

schade als gevolg van klimaatverandering 

en met de kosten die door 

klimaatverandering worden veroorzaakt, 

zoals extreme weersomstandigheden, 

evenals met technologieën ter 

vermindering van emissies. 

Or. en 

Motivering 

Dit aspect van de internalisering van externe kosten is een uiterst politiek getinte beslissing 

en moet daarom via de gewone wetgevingsprocedure worden geregeld. De verschillende 

aspecten die aan deze kosten bijdragen, moeten in aanmerking worden genomen. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Amendement  140 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-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 octies – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Parallel daarmee en volgens dezelfde 

procedure als die welke in dit artikel voor 

CO2-emissies wordt genoemd, stelt de 

Commissie voor referentiewaarden te 

definiëren met betrekking tot 

verkeersongevallen, met name wat betreft 

verkeersdoden en ernstig gewonden. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Amendement  141 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-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 10 

Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 7 decies – lid 2 – letters b en c, en lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Artikel 7 decies wordt als volgt 

gewijzigd: 

Schrappen 

a) in lid 2 worden de punten b) en c) 

vervangen door: 

 

b) de kortingen of verlagingen 

weerspiegelen de feitelijke vermindering 

van de administratieve kosten voor de 

behandeling van frequente gebruikers ten 

opzichte van incidentele gebruikers; 

 

c) dergelijke kortingen of 

verlagingen bedragen niet meer dan 13 % 

van de infrastructuurheffing die wordt 

betaald door gelijkwaardige voertuigen 

die niet in aanmerking komen voor de 

korting of verlaging.”; 

 

b) lid 3 wordt als volgt gewijzigd:  

‘3. De toltarieven mogen, mits wordt 

voldaan aan de in artikel 7 octies, lid 1, 

onder b), en lid 5, genoemde voorwaarden 

voor specifieke projecten van groot 

Europees belang als genoemd in bijlage I 

bij Verordening (EU) nr. 1315/2013/EU, 

aan andere vormen van variatie worden 

onderworpen, teneinde de commerciële 

levensvatbaarheid van die projecten veilig 

te stellen, wanneer zij worden 

 



 

AM\1166532NL.docx  PE624.159v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

geconfronteerd met rechtstreekse 

concurrentie van andere vervoerswijzen. 

De daaruit voortvloeiende tariefstructuur 

moet lineair en evenredig zijn, moet 

openbaar worden gemaakt, moet voor alle 

gebruikers onder gelijke voorwaarden 

beschikbaar zijn, en mag niet leiden tot 

bijkomende kosten die in de vorm van 

hogere toltarieven worden doorberekend 

aan andere gebruikers. 

Or. en 

Motivering 

Deze door de Commissie voorstelde tekst tast de efficiëntie van de richtlijn aan. 

 

 


