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18.10.2018 A8-0202/142 

Ändringsförslag  142 

Georg Mayer 

för ENF-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 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I sitt meddelande En europeisk 

strategi för utsläppssnål rörlighet14 

aviserade kommissionen att den skulle 

föreslå en översyn av direktivet om 

avgifter för tunga lastbilar för att 

möjliggöra avgiftsuttag även på grundval 

av olika koldioxidklasser och utvidga 

några av grundsatserna i direktivet till att 

även omfatta bussar, personbilar och lätta 

lastbilar. 

(2) I sitt meddelande En europeisk 

strategi för utsläppssnål rörlighet14 

aviserade kommissionen att den skulle 

föreslå en översyn av direktivet om 

avgifter för tunga lastbilar för att 

möjliggöra avgiftsuttag även på grundval 

av olika koldioxidklasser. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Ändringsförslag  143 

Georg Mayer 

för ENF-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 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Alla tunga fordon har en avsevärd 

påverkan på väginfrastrukturen och 

bidrar till luftföroreningar, men lätta 

fordon är källan till huvuddelen av 

vägtransporternas negativa miljö- och 

samhällskonsekvenser i form av utsläpp 

och trängsel. Med tanke på 

likabehandling och rättvis konkurrens bör 

det säkerställas att fordon som hittills inte 

omfattats av ramen enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/62/EG15 i fråga om vägtullar och 

vägavgifter omfattas av denna ram. Det 

direktivets tillämpningsområde bör därför 

utvidgas till att omfatta andra tunga 

fordon än sådana som är avsedda för 

godstransport och även lätta fordon, 

inklusive personbilar. 

utgår 

_________________  

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/62/EG av den 17 juni 1999 om 

avgifter på tunga godsfordon för 

användningen av vissa infrastrukturer 

(EGT L 187, 20.7.1999, s. 42). 

 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/144 

Ändringsförslag  144 

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 infrastrukturer 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Tidsbaserade vägavgifter är till sin 

natur sådana att de korrekt avspeglar de 

faktiska infrastrukturkostnader som 

uppstår och är därför inte effektiva som 

incitament för renare och effektivare 

trafik eller för att minska trängseln. De 

bör därför gradvis ersättas med 

avståndsbaserade avgifter vilket är mer 

rättvist, effektivt och ändamålsenligt. 

utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Ändringsförslag  145 

Georg Mayer 

för ENF-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 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Lätta motorfordon står för två 

tredjedelar av vägtransporternas negativa 

miljö- och hälsokonsekvenser. Det är 

därför viktigt att ge incitament till 

användning av de renaste och mest 

bränsleeffektiva fordonen genom 

differentierade vägavgifter baserade på 

överensstämmelsefaktorer som definieras 

i kommissionens förordning (EU) 

2016/42718, kommissionens förordning 

(EU) 2016/64619och kommissionens 

förordning (EU) 2017/xxx20. 

utgår 

_________________  

18 Kommissionens förordning (EU) 

2016/427 av den 10 mars 2016 om 

ändring av förordning (EG) nr 692/2008 

vad gäller utsläpp från lätta personbilar 

och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 

31.3.2016, s. 1). 

 

19 Kommissionens förordning (EU) 

2016/646 av den 20 april 2016 om ändring 

av förordning (EG) nr 692/2008 vad 

gäller utsläpp från lätta personbilar och 

lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 

26.4.2016, s. 1). 

 

20   

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Ändringsförslag  146 

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 infrastrukturer 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Alla motorfordon bidrar i olika 

grad till vägträngsel och kostnaden för 

detta uppgår till omkring 1 % av BNP. En 

stor del av dessa kostnader kan hänföras 

till trängsel på interurbana vägar. En 

särskild trängselavgift bör därför tillåtas, 

på villkor att den tillämpas på alla 

fordonskategorier. För att denna avgift 

ska vara effektiv och proportionerlig bör 

den baseras på marginalkostnaderna för 

trängseln och differentieras efter plats, tid 

och fordonskategori. För att maximera 

trängselavgifternas positiva effekter bör 

de motsvarande intäkterna fördelas till 

projekt som angriper problemets källor. 

utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Ändringsförslag  147 

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 infrastrukturer 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Trängselavgifterna bör återspegla 

de faktiska kostnader som varje fordon 

direkt medför för andra väganvändare 

och indirekt för samhället som helhet, på 

ett proportionerligt sätt. För att motverka 

att avgifterna på ett oproportionerligt sätt 

hindrar den fria rörligheten för 

människor och varor bör de begränsas till 

specifika belopp som återspeglar 

trängselns marginalkostnader på nivåer 

nära full kapacitet, dvs. när 

trafikvolymerna närmar sig vägens 

kapacitetstak. 

utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Ändringsförslag  148 

Georg Mayer 

för ENF-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 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Vägavgifter kan mobilisera resurser 

som bidrar till finansiering, underhåll och 

utveckling av högkvalitativ 

transportinfrastruktur. Därför bör 

medlemsstaterna ges incitament till att 

använda intäkterna från vägavgifter på 

detta sätt och de bör följaktligen åläggas att 

på lämpligt sätt rapportera om 

användningen av sådana intäkter. 

Rapporteringen bör i synnerhet göra det 

möjligt att kartlägga eventuella finansiella 

luckor och öka allmänhetens acceptans för 

vägavgifter. 

(19) Vägavgifter kan mobilisera resurser 

som bidrar till finansiering, underhåll och 

utveckling av högkvalitativ 

transportinfrastruktur. Därför bör 

medlemsstaterna använda intäkterna från 

vägavgifter på detta sätt och de bör 

följaktligen åläggas att på lämpligt sätt 

rapportera om användningen av sådana 

intäkter. Intäkterna från vägtullarna bör 

investeras i underhåll av 

transportinfrastrukturen. Rapporteringen 

bör i synnerhet göra det möjligt att 

kartlägga eventuella finansiella luckor och 

öka allmänhetens acceptans för 

vägavgifter. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Ändringsförslag  149 

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 infrastrukturer 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Eftersom målet för detta direktiv, 

som är att säkerställa att de nationella 

avgiftssystem som tillämpas på andra 

fordon än tunga godsfordon ingår i en 

sammanhängande ram som säkerställer 

likabehandling i hela unionen, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna själva och de därför, på 

grund av vägtransporternas och 

problemens gränsöverskridande 

dimension, bättre kan uppnås på 

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. 

utgår 

Or. en 

 


