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Muudatusettepanek  12 
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Raport A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Komisjon peaks kehtestama 

raamistiku, mille alusel ühtlustada 

sõidukite kestliku maksustamise eeskirju.  

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Iga-aastased sõidukimaksud on oma 

olemuselt vastuteenustega 

kompenseerimata maksed, mis on seotud 

asjaoluga, et maksumaksja on 

mootorsõiduki teatavaks ajavahemikuks 

registreerinud, ning ei kajasta seega taristu 

kasutamise konkreetset viisi. Sarnastel 

põhjustel ei ole mootorsõidukimaksud 

tulemuslikud puhtama ja tõhusama 

sõidukikasutuse või ummikute 

vähendamise stimuleerimise seisukohast. 

(2) Iga-aastased sõidukimaksud on oma 

olemuselt vastuteenustega 

kompenseerimata maksed, mis on seotud 

asjaoluga, et maksumaksja on 

mootorsõiduki teatavaks ajavahemikuks 

registreerinud, ning ei kajasta seega taristu 

kasutamise konkreetset viisi. Samal 

põhjusel ei tohiks mootorsõidukimaksud 

vahemaapõhiste taristumaksudega mitte 

kattuda, vaid need peaksid olema 

lisamaksud, millega soodustatakse 

puhtamat ja säästlikumat sõidukikasutust 

või ummikute vähendamist. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Otseselt teede kasutamisega seotud 

teemaksud on selliste eesmärkide 

saavutamiseks tunduvalt sobivamad. 

Direktiivi 1999/62/EÜ artikli 7k kohaselt 

võivad liikmesriigid, kes kehtestavad 

teemaksud, tagada riigi veoettevõtjatele 

asjakohase hüvitise. 

(3) Otseselt teede vahemaapõhise 

kasutamisega seotud teemaksud on 

teatavate selliste eesmärkide 

saavutamiseks tunduvalt sobivamad, ilma 

et oleks välistatud kogu sõiduki kasutusea 

majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse 

mõju maksustamine. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Sõidukimaksud on kulu, mida 

maanteetranspordi sektor peab praeguse 

seisuga igal juhul kandma, isegi kui 

liikmesriikides kehtestataks teemaksud. 

Seega võivad sõidukimaksud tõkestada 

teemaksude kehtestamist. 

(4) Sõidukimaksudega innustatakse 

ettevõtteid igal juhul töötama välja 

säästlikumaid mootorsõidukeid; seda isegi 

siis, kui liikmesriikides kehtestataks 

teemaksud. Seetõttu tuleks sõidukimaksud 

kehtestada teemaksudele lisaks. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Seepärast tuleks liikmesriikidele 

anda rohkem võimalusi sõidukimaksude 

alandamiseks, eelkõige direktiivis 

1999/62/EÜ sätestatud miinimummäärade 

vähendamise kaudu. Eri liikmesriikides 

asuvate transpordiettevõtjate vahelise 

konkurentsi moonutamise riski 

leevendamiseks peaks selline 

vähendamine toimuma järkjärguliselt. 

(5) Seetõttu tuleks liikmesriike 

innustada kehtestama kestlikumaid 

sõidukimakse, mis määratakse kogu 

sõiduki kasutusea jooksul tekkiva mõju 

ning massi ja mõõtmete alusel, nagu 

süsinikdioksiidimaks. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Liikmesriike tuleks innustada 

kaotama kõik vastuolulised 

maksusoodustused, millega ei toetata 

vähese heitega liikuvust, vaid ressursse 

raiskavaid ja saastavaid sõidukeid, nagu 

diiselmootoriga ametisõidukid. 

Or. en 

 


