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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 

1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate 

infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Austria Liidunõukogu on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 

ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

23/SB-BR/2017 
 

PÕHJENDATUD ARVAMUS, 
 

mille on 5. juulil 2017. aastal vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23g lõikele 1 koostoimes 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 

6 esitanud Austria Liidunõukogu ELi asjade komisjon 
 

COM(2017)0275 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 

direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride 

kasutamise eest 

 

A. Põhjendatud arvamus 

 

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. 

 

B. Selgitus 

 

Komisjon esitas 31. mail 2017 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise 

kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (EMPs kohaldatav tekst), samuti ettepaneku 

võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete 

kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid 

sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid. 

 

Mõlema ettepaneku eesmärk on direktiivi 1999/62/EÜ (Eurovignette’i direktiivi) põhjalik 

muutmine, et kõrvaldada liikmesriikide transpordiettevõtjate vahelised 

konkurentsimoonutused, rakendades selleks sõidukimaksude astmelist ühtlustamist ning luues 

õiglased mehhanismid taristumaksude sissenõudmiseks. 

 

Käesoleva ettepaneku kohaselt tuleb seda direktiivi põhjalikult muuta. Uue ettepaneku 

eesmärk on edendada põhimõtteid, et „saastaja maksab“ ja „kasutaja maksab“, aidates sellega 

kaasa nii rahaliselt kui ka keskkonna seisukohast kestlikule ning sotsiaalselt õiglasele 

maanteetranspordisüsteemile. 

 

Peamiste muudatusettepanekute hulgas on eelkõige direktiivi kohaldamisala laiendamine ka 

bussidele, väikestele tarbesõidukitele ja sõiduautodele. Lisaks kavatsetakse tühistada 

teemaksude diferentseerimine EURO heitgaasiklasside põhjal, kuna komisjon eeldab, et 

linnadevahelises teedevõrgus kasutatava sõidukipargi uuendamisel kaotatakse seda liiki 

diferentseerimine 2020. aasta lõpuks. Selle asemel soovitatakse makse diferentseerida CO2 

heitkoguste põhjal. Rahvusvahelises transpordivõrgus kasutatavad ajapõhised kasutusmaksud 

(vignette’id) kavatsetakse algul raskeveokite ja busside, hiljem sõiduautode ja kaubikute 

puhul järk-järgult kaotada ja asendada vahemaapõhiste tasudega. Samuti tehakse ettepanek 

lubada lisaks infrastruktuuri kasutamise maksustamisele ka ummikumakse. 

 

ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punkti g kohaselt jagavad liit ja liikmesriigid 
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transpordi valdkonna reguleerimise pädevust. Direktiivi reguleerimisala laiendamine 

mootorsõidukitele või autorongidele, mis ei ole mõeldud või mida ei kasutata kaupade 

autoveoks ja mille maksimaalne lubatav kogumass ei ületa 3,5 tonni, piirab liikmesriikide 

reguleerimispädevust märkimisväärselt. Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele võib aga liit 

tegutseda ainult juhul, kui ta suudab tegutseda tõhusamalt kui liikmesriigid. Kuna 

Eurovignette’i direktiivi põhieesmärk on liidu ettevõtete vaheliste konkurentsimoonutuste 

kõrvaldamine, peab Liidunõukogu asjakohatuks eelkõige seda, et direktiivi kohaldamisalasse 

hõlmatakse ka sõiduautod. Kui reguleeritakse teedevõrgu kasutamist eraisikute poolt, olgu 

nad töövõtja või tarbija rollis, tuleb eelkõige arvestada riiklike ja piirkondlike oludega, seda 

aga saavad paremini teha liikmesriigid, kes on kohalike oludega rohkem kursis. Liidunõukogu 

on seisukohal, et selline lähenemisviis ei ole subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas. 

 

Peale selle tundub Liidunõukogule kõnealuses kontekstis iseäranis ebaproportsionaalne, et 

direktiiviga kohustatakse liikmesriike kehtivat ajapõhist teemaksu kogumise süsteemi pärast 

üleminekuperioodi vahemaapõhise teemaksusüsteemiga asendama. 


