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17.10.2018 A8-0202/133 

Ändringsförslag  133 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 1999/62/EG 

Titeln 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/62/EG av den 17 juni 1999 om 

avgifter för fordon för användningen av 

väginfrastrukturer 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/62/EG av den 17 juni 1999 om 

avgifter för fordon för användningen av 

väginfrastrukturer och för internalisering 

av externa kostnader 

 

Or. en 

Motivering 

Ändringen av titeln motsvarar bättre rättsaktens innehåll. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Ändringsförslag  134 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) infrastrukturförbättringar av 

befintliga broar och tunnlar av 

säkerhetsskäl, 

Or. en 

Motivering 

Att använda intäkter för att förbättra säkerheten i befintliga tunnlar och broar kommer att 

bidra till att undvika större investeringar om åtgärden vidtas för sent. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Ändringsförslag  135 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 2 – led 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) avgift för externa kostnader: en 

avgift som tas ut för att täcka en 

medlemsstats kostnader till följd av 

trafikrelaterade luftföroreningar eller 

trafikrelaterat buller eller båda. 

(8) avgift för externa kostnader: en 

avgift som tas ut för att täcka en 

medlemsstats kostnader till följd av 

trafikrelaterade luftföroreningar eller 

trafikrelaterat buller eller båda, liksom 

klimatförändring och olyckor. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom den största delen av de externa trafikrelaterade kostnaderna orsakas av 

klimatförändringar och olyckor bör de nämnas i denna definition. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Ändringsförslag  136 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 2 – led 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) kostnad för trafikrelaterad 

klimatförändring: kostnad för skador till 

följd av klimatförändring, exempelvis 

extrema väderförhållanden, liksom 

åtgärder för att minska 

klimatförändringsrelaterade skador. 

Or. en 

Motivering 

Denna definition är nödvändig, i enlighet med ändringsförslaget till definitionen i led 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Ändringsförslag  137 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 2 – led 12b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12b) kostnad för olyckor: kostnader för 

dödsfall och allvarliga skador som 

orsakats av trafikolyckor och som inte 

täcks av försäkring. 

Or. en 

Motivering 

Dessa kostnader för olycksfall utgör en stor del av de externa kostnaderna och måste därför 

definieras. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Ändringsförslag  138 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7c – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Avgift för externa kostnader som 

avser trafikrelaterade luftföroreningar 

ska inte tillämpas på tunga fordon som 

uppfyller de strängaste EURO-

utsläppskraven. 

utgår 

Det första stycket ska upphöra att gälla 

fyra år från den dag då de bestämmelser 

som införde dessa normer började 

tillämpas. 

 

Or. en 

Motivering 

Även de strängaste Euro-utsläppsnormerna ger upphov till externa kostnader i form av 

utsläpp av växthusgaser, buller, luftföroreningar och olyckor. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Ändringsförslag  139 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7g – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inom ett år efter att kommissionen 

offentliggjort officiella 

koldioxidutsläppsdata i enlighet med 

förordning (EU) …/…*****, ska 

kommissionen anta en delegerad akt i 

enlighet med artikel 9e, för att fastställa 

referensvärdena för koldioxidutsläpp, 

tillsammans med en ändamålsenlig 

kategorisering av de berörda tunga 

fordonen. 

Inom ett år efter att kommissionen 

offentliggjort officiella 

koldioxidutsläppsdata i enlighet med 

förordning (EU) …/…*****, ska 

kommissionen inom ramen för det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet lägga 

fram förslag för att fastställa 

referensvärdena för koldioxidutsläpp, 

tillsammans med en ändamålsenlig 

kategorisering av de berörda fordonen, och 

därvid beakta åtgärder för att minska 

skadorna till följd av klimatförändring, 

exempelvis extrema väderförhållanden, 

samt kostnaderna för dessa skador, 

liksom utsläppsreducerande teknik. 

Or. en 

Motivering 

Det här aspekten på externalisering av externa kostnaderna för klimatförändringen är i hög 

grad ett politiskt beslut och bör därför behandlas i det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Olika aspekter som bidrar till dessa kostnader måste tas med. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Ändringsförslag  140 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7g – punkt 4 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Parallellt, och inom ramen för samma 

förfarande som det för koldioxidutsläpp 

som avses i den här artikeln, ska 

kommissionen föreslå definitioner för 

referensvärden för trafikolyckor, med 

beaktande av dödsoffer och allvarliga 

skador. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Ändringsförslag  141 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 

Direktiv 1999/62/EG 

Artikel 7i – punkt 2 led b och c samt punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Artikel 7i ska ändras på följande 

sätt: 

utgår 

(a) I punkt 2 ska led b och c ersättas 

med följande: 

 

‘(b) sådana rabatter eller avdrag 

speglar de faktiska besparingarna i 

administrativa kostnader som görs vid 

hantering av återkommande användare 

jämfört med tillfälliga användare. 

 

(c) sådana rabatter eller avdrag 

överstiger inte 13 % av den 

infrastrukturavgift som betalas av 

likvärdiga fordon som inte är berättigade 

till rabatten eller avdraget. 

 

(b) Punkt 3 ska ändras på följande 

sätt: 

 

”3. Om inte annat följer av villkoren i 

artikel 7g.1 b och 7g.5, får vägtullsatserna 

för särskilda projekt av stort europeiskt 

intresse som anges i bilaga I till beslut nr 

1315/2013/EU, differentieras på annat 

sätt för att säkra sådana projekts 

lönsamhet, när de är direkt 

konkurrensutsatta i förhållande till andra 

transportslag. Den avgiftsstruktur som 

detta leder till ska vara linjär, 

proportionell, offentliggjord, tillgänglig 
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för alla användare på lika villkor och får 

inte leda till att tilläggskostnader förs över 

på andra användare i form av högre 

vägtullar.” 

Or. en 

Motivering 

Den här delen av kommissionens förslag gör direktivet mindre effektivt. 

 

 


