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

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Itävallan liittoneuvosto on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 

ehdotuksesta direktiiviksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

23/SB-BR/2017 
 

PERUSTELTU LAUSUNTO 
 

Itävallan liittoneuvoston EU-asioista vastaavalta valiokunnalta 5. heinäkuuta 2017 Itävallan 

liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisesti 
 

COM(2017)0275 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta 

raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 

1999/62/EY muuttamisesta 

 

A. Perusteltu lausunto 

 

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

B. Perustelu 

 

Komissio esitteli 31. toukokuuta 2017 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY (ETA:n kannalta merkityksellinen 

teksti) muuttamisesta ja ehdotuksen neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta 

raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 

1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta. 

 

Ehdotuksilla pyritään direktiivin 1999/62/EY (”eurovinjettidirektiivi”) perusteelliseen 

tarkistamiseen, jonka tavoitteena on poistaa jäsenvaltioiden kuljetusyritysten väliset 

kilpailuvääristymät yhdenmukaistamalla ajoneuvoverot asteittain ja ottamalla käyttöön 

oikeudenmukainen järjestely infrastruktuurin käyttömaksujen perimiseksi. 

 

Tällä ehdotuksella pyritään tämän direktiivin perusteelliseen tarkistamiseen. Uuden 

ehdotuksen tavoitteena on saavuttaa edistystä periaatteiden ”saastuttaja maksaa” ja ”käyttäjä 

maksaa” soveltamisessa ja edistää siten taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää ja 

sosiaalisesti oikeudenmukaista tieliikennettä. 

 

Direktiivin tärkeimpiin muutoksiin kuuluvat erityisesti: Direktiivin soveltamisalan 

laajentaminen myös linja-autoihin, kevyisiin ajoneuvoihin ja henkilöautoihin. Lisäksi Euro-

päästöluokkaan perustuva tietullien porrastus on määrä poistaa, koska tämän kaltainen 

maksujen porrastus poistuu komission mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä kaupunkien 

välisessä liikenneverkossa käytettävän ajoneuvokannan uudistumisen myötä. Sen sijaan 

ehdotettiin hiilidioksidipäästöihin perustuvien maksujen porrastusta. Kansainvälisissä 

tieverkoissa käytettävät aikaperusteiset käyttömaksut (vinjetit) poistetaan asteittain ensin 

raskailta tavarankuljetusautoilta ja linja-autoilta ja myöhemmin henkilö- ja pakettiautoilta, 

minkä jälkeen ne korvataan ajomatkaperusteisilla maksuilla. Infrastruktuurin käyttömaksujen 

perimisen lisäksi myös ruuhkamaksujen periminen sallitaan. 
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SEUT-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaan EU ja jäsenvaltiot jakavat 

toimivallan liikennealan sääntelyssä. Direktiivin soveltamisalan laajentaminen 

moottoriajoneuvoihin tai ajoneuvoyhdistelmiin, joita ei ole tarkoitettu tai joita ei käytetä 

tavarankuljetukseen maanteillä ja joiden suurin sallittu kokonaispaino on enintään 3,5 tonnia, 

rajoittaa merkittävästi jäsenvaltioiden sääntelyvaltaa. Toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni 

voi kuitenkin toteuttaa toimia vain, jos se voi toimia tehokkaammin kuin jäsenvaltiot itse. 

Koska eurovinjettidirektiivi on pääasiassa tarkoitettu poistamaan yritysten kilpailuvääristymiä 

unionissa, liittoneuvosto katsoo, että ei ole aiheellista soveltaa direktiivin säännöksiä 

erityisesti henkilöautoihin. Kun säädellään yksityishenkilöiden tienkäyttöä niin työntekijöinä 

kuin kuluttajinakin, on otettava huomioon ennen kaikkea kansalliset ja alueelliset näkökannat, 

minkä jäsenvaltiot voivat tehdä tehokkaammin, koska ne tuntevat asiakysymykset 

huomattavasti paremmin. Liittoneuvosto katsoo, että tällainen menettelytapa ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

Lisäksi liittoneuvoston mukaan on tässä yhteydessä erityisen suhteetonta, että direktiivillä on 

määrä velvoittaa jäsenvaltiot korvaamaan nykyiset aikaperusteiset tietullijärjestelmät 

siirtymäajan jälkeen ajomatkaperusteisilla tietullijärjestelmillä. 


