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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0200/12 

Tarkistus  12 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 

tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Komission olisi otettava käyttöön 

kehys ajoneuvojen kestävän verotuksen 

yhdenmukaistamiseksi.  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0200/13 

Tarkistus  13 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 

tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Vuotuiset ajoneuvoverot ovat 

luonteeltaan vastikkeettomia maksuja, 

jotka liittyvät ajoneuvon rekisteröintiin 

veronmaksajan puolesta tiettynä aikana, 

eivätkä ne sellaisenaan heijasta mitään 

tiettyä infrastruktuurin käyttöä. Samoista 

syistä ajoneuvoverot eivät ole tehokkaita, 

kun pyritään edistämään 

vähäpäästöisempää ja tehokkaampaa 

liikennettä tai vähentämään ruuhkia. 

(2) Vuotuiset ajoneuvoverot ovat 

luonteeltaan vastikkeettomia maksuja, 

jotka liittyvät ajoneuvon rekisteröintiin 

veronmaksajan puolesta tiettynä aikana, 

eivätkä ne sellaisenaan heijasta mitään 

tiettyä infrastruktuurin käyttöä. Samoista 

syistä ajoneuvoverojen ei pitäisi olla 

päällekkäisiä kuljettuun matkaan 

perustuvien infrastruktuurimaksujen 

kanssa vaan täydentää 

vähäpäästöisempään ja tehokkaampaan 

liikenteeseen tai ruuhkien vähentämiseen 

kannustamista. 

Or. en 



 

AM\1157460FI.docx  PE621.709v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0200/14 

Tarkistus  14 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 

tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Koska tietullit liittyvät suoraan 

teiden käyttöön, ne sopivat paljon 

paremmin näiden tavoitteiden 

saavuttamiseen. Direktiivin 1999/62/EY 7k 

artiklan mukaisesti jäsenvaltiot, jotka 

ottavat käyttöön tietulleja, voivat säätää 

asianmukaisesta korvauksesta 

kansallisille kuljetusyrityksille. 

(3) Koska tietullit liittyvät suoraan 

teiden kuljettuun matkaan perustuvaan 

käyttöön, ne sopivat paljon paremmin 

tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen, 

unohtamatta kuitenkaan ajoneuvon koko 

elinkaaren taloudellisten, ekologisten ja 

sosiaalisten vaikutusten verotusta. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0200/15 

Tarkistus  15 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 

tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Ajoneuvoverot ovat kuluerä, joka 

toimialan on toistaiseksi maksettava joka 

tapauksessa, vaikka jäsenvaltioissa 

kannettaisiin tietulleja. Ajoneuvoverot 

voivatkin haitata tietullien käyttöönottoa. 

(4) Ajoneuvoverot ovat toimialalle 

kannustin kestävämpien 

moottoriajoneuvojen kehittämiseksi joka 

tapauksessa, vaikka jäsenvaltioissa 

kannettaisiin tietulleja. Ajoneuvoverojen 

olisi siksi täydennettävä tietullien 

käyttöönottoa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0200/16 

Tarkistus  16 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 

tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Sen vuoksi jäsenvaltioille olisi 

annettava enemmän liikkumavaraa 

alentaa ajoneuvoveroja, mikä tapahtuu 

alentamalla direktiivissä 1999/62/EY 

vahvistettuja vähimmäismääriä. Jotta 

voitaisiin minimoida eri jäsenvaltioihin 

sijoittautuneiden kuljetusyritysten välisen 

kilpailun vääristymisen riski, 

vähimmäismäärien alentamisen pitäisi 

tapahtua asteittain. 

(5) Sen vuoksi jäsenvaltioita olisi 

kannustettava perimään kestävämpiä 
ajoneuvoveroja koko elinkaaren 

vaikutusten perusteella sekä ajoneuvon 

painon ja ulkomittojen mukaisesti, ja 

etenkin hiiliveroa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0200/17 

Tarkistus  17 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 

tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava 

purkamaan kaikki ristiriitaa aiheuttavat 

verokannustimet, jotka haittaavat 

vähäpäästöistä liikkuvuutta ja tukevat 

tehottomia ja saastuttavia ajoneuvoja, 

kuten työsuhdedieselautoja. 

Or. en 

 


