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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 

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

kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid 

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

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0276), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0196/2017), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 78c, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning majandus- ja 

rahanduskomisjoni arvamust (A8-0200/2018), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 293 lõiget 2; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

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) Sõidukimaksud on kulu, mida 

maanteetranspordi sektor ja eelkõige 

VKEd peavad praeguse seisuga igal juhul 

kandma, isegi kui liikmesriikides 

kehtestataks teemaksud. Seega võivad 

sõidukimaksud tõkestada teemaksude 

kehtestamist. 
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Muudatusettepanek  2 

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) Võttes arvesse läbitud vahemaaga 

seotud teekasutusmaksude kehtestamist 

ning et vähendada eri liikmesriikides 

asuvate transpordiettevõtjate vahelise 

konkurentsi moonutamise riski ja 

võimalikku halduskoormust, tuleks 

liikmesriikidele anda sõidukimaksude 

vähendamiseks suuremad võimalused 

ning selleks tuleks langetada direktiivis 

1999/62/EÜ sätestatud miinimummäära. 

 

Muudatusettepanek  3 

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. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Et anda liikmesriikidele sõidukite 

maksumäärade langetamisel suurem 

vabadus, et toetada vahemaapõhise 

teemaksu kehtestamist ja vältida 

võimalikku halduskoormust, tuleks maksu 

miinimummäärasid langetada ühes etapis 
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alates 1. jaanuarist 2024, sest nii saavad 

liikmesriigid langetamise määra ja kiiruse 

üle otsustada võimalikult paindlikult.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a) Artiklile 6 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „4a. Liikmesriigi poolt raskete 

kaubaveokite suhtes kohaldatava 

sõidukimaksu järkjärguline vähendamine 

kompenseeritakse täielikult lisatuluga, 

mis laekub liikmesriigi 

teemaksusüsteemist. 1. jaanuariks 2024 

peavad kõik liikmesriigid olema 

teemaksusüsteemi kooskõlas käesoleva 

direktiiviga töösse rakendanud.“ 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – alapunkt a 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. 

DETSEMBRINI […]“ [sisestage 

käesoleva direktiivi jõustumise aasta]; 

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. 

DETSEMBRINI 2023 

Selgitus 

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu 

miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-

järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel B 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„TABEL B. RASKETE 

KAUBAVEOKITE SUHTES 

KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST [...] [sisestage käesoleva 

direktiivi jõustumise aastale järgnev 

aasta] 

välja jäetud 

Selgitus 

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu 

miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-

järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel C 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

TABEL C. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST [...]“ [SISESTAGE 

KÄESOLEVA DIREKTIIVI 

JÕUSTUMISELE JÄRGNEV TEINE 

AASTA] 

välja jäetud 

Selgitus 

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu 

miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-

järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel D 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

TABEL D. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST [...]“ [sisestage käesoleva 

direktiivi jõustumisele järgnev kolmas 

aasta] 

välja jäetud 

Selgitus 

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu 

miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-

järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel E 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

TABEL E. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST [...]“ [SISESTAGE 

KÄESOLEVA DIREKTIIVI 

JÕUSTUMISELE JÄRGNEV NELJAS 

AASTA] 

välja jäetud 

Selgitus 

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu 

miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-

järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel F – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

TABEL F. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST [...]“ [SISESTAGE 

KÄESOLEVA DIREKTIIVI 

JÕUSTUMISELE JÄRGNEV VIIES 

AASTA] 

TABEL F. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST 2024 

Selgitus 

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu 

miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-

järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud. 
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SELETUSKIRI 

Komisjoni ettepanek  

Komisjoni ettepanekus tunnistatakse, et maanteetransport on siseturu jaoks tähtis, kuid 

lahendada tuleb teatavad maanteetranspordiga kaasnevad probleemid, eelkõige sotsiaal-

majanduslikud ja keskkonnaküsimused, nagu õhusaaste, müra ja ummikud. Komisjon usub, et 

maanteetransport muutub puhtamaks ja säästvamaks, kui kehtestada vahemaapõhised 

teemaksud. See aitab tagada ka maanteekasutajate õiglast kohtlemist ja nõutava taristu 

rahastamist. Eurovignette’i direktiiv (1999/62/EÜ) sisaldab raskete kaubaveokite 

maksustamise üksikasjalikku õiguslikku raamistikku. Direktiiviga kehtestati raskete 

kaubaveokite maksustamise miinimummäärad ning esitati üksikasjalikud taristukasutustasude 

kogumise eeskirjad.  

Komisjon usub, et sõidukimaksud ei vasta sellele, kuidas nendega seotud taristut tegelikult 

kasutatakse, ega ole seetõttu tõhusaks vahendiks, millega soodustada keskkonnahoidlikumat 

transporti või vähendada ummikuid. Komisjon seisukohal, et nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks sobivad paremini teemaksud, mis on teede tegeliku kasutamisega otseselt 

seotud.  

Ettepanekus ollakse seisukohal, et sõidukimaksud võivad tekitada maanteetranspordi sektori 

jaoks kulu olenemata sellest, kas liikmesriik otsustab teemaksu kehtestada või mitte. Seetõttu 

soovitatakse komisjoni ettepanekus, et liikmesriikidele tuleks anda rohkem võimalusi 

kehtestada raskete kaubaveokite maksustamisel madalamaid määrasid kui direktiivis 

1999/62/EÜ algselt sätestatud miinimummäärad.  

Raportööri seisukoht 

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku üldiselt heaks ja toetab seda, sest ta leiab, et sellega 

muudetakse direktiiv 1999/62/EÜ paremaks, ning nõustub selle eesmärgiga. 

Raportöör nõustub, et vahemaapõhised teemaksud võivad aidata soodustada puhtamat 

maanteetransporti ausal ja õiglasel viisil, kuid on seisukohal, et sellise meetme kehtestamise 

puhul tuleks ettepanekus võtta arvesse riigi konkreetseid olusid ning suurendada riigi 

paindlikkust selle vastuvõtmisel ja rakendamisel.  

Sama kehtib ka sõidukimaksude vähendamise suhtes. Raportöör nõustub selle seisukohaga 

ning on veendunud, et vahemaapõhiste teemaksude kehtestamisel tuleb langetada ka raskete 

kaubaveokite maksustamise määra, sest see võib tekitada transpordisektorile ja eriti VKEdele 

koormavaid lisakulusid. Seetõttu pooldab raportöör täielikult seda, et maksumäär langetatakse 

viieaastase ajavahemiku jooksul nullini. Raportöör peab aga vajalikuks lihtsustada 

kavandatavat paindlikust nii, et see ei tekitaks liikmesriikide jaoks halduskoormust.  
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26.4.2018 

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS 

transpordi- ja turismikomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ 

(raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) 

teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid 

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

Arvamuse koostaja: Markus Ferber 

 

 

 

LÜHISELGITUS 

I – Ettepaneku taust 

31. mail 2017 kuulutas komisjon välja Euroopa transpordivõrkude ajakohastamise pikaajalise 

strateegia „Liikuvus Euroopas“. Strateegias esitatakse mitmesuguseid algatusi, mis aitavad 

minna üle puhtale energeetikale, tagada õiglasemad teemaksud, vähendada ummikuid ja võtta 

omaks uued digiteerimisvaldkonna arengusuunad. Tõhus ja usaldusväärne transpordisüsteem 

on siseturu sujuva toimimise jaoks hädavajalik ning oluline majandussektor. 

Kavandatava nõukogu direktiivi eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus vähendada 

raskeveokite maksustamise miinimummäärasid, et kaotada järk-järgult iga-aastased 

sõidukimaksud.  

Iga-aastased sõidukimaksud on oma olemuselt seotud asjaoluga, et maksumaksja on 

mootorsõiduki teatavaks ajavahemikuks registreerinud, ning need ei kajasta seega taristu 

kasutamise konkreetset viisi.  

Seepärast nähakse direktiivi ettepanekus ette raskeveokite maksustamise järkjärguline 

asendamine tee- ja kasutusmaksudega. Kõnealune ettepanek esitati tõepoolest koos teise 

ettepanekuga, millega soovitakse edendada teemaksude kasutuselevõttu, st selliste 

teekasutusmaksude kehtestamist, mis on seotud läbitud vahemaaga. Iga-aastaste 

sõidukimaksude kaotamine peaks hõlbustama üleminekut vahemaapõhistele teemaksudele, 

mis on ummikute ja heitkoguste vähendamise stimuleerimise seisukohast tulemuslikumad. 

Sõidukimaksude järkjärguliseks vähendamiseks muudetakse direktiivis 1999/62/EÜ 

sätestatud miinimummäärasid viies etapis viie järjestikuse aasta jooksul. Miinimummäärade 

järkjärgulise vähendamise eesmärk on minimeerida eri liikmesriikides asuvate 

transpordiettevõtjate vahelise konkurentsi moonutamise riski.  
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Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt võib sõidukimaksu vähendamise võimalus vähendada 

vedajate maksukoormust 2 miljardi euro võrra aastas, samas kui vahemaapõhiste teemaksude 

kasutuselevõtust saadaks aastas 10 miljardit eurot lisatulu. 

II – Arvamuse koostaja seisukohad 

Arvamuse koostaja toetab kavandatava nõukogu direktiivi eesmärke kaotada järk-järgult iga-

aastased sõidukimaksud ja hõlbustada üleminekut vahemaapõhistele teemaksudele, mis 

toetaks ummikute ja õhusaaste vähendamise eesmärke. Kavandatavate muudatustega 

tagatakse, et teemaksude süsteem on paremini kooskõlas „saastaja maksab“ ja „kasutaja 

maksab“ põhimõtetega. Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks asjaolu, et komisjon teeb 

ettepaneku vältida topeltmaksustamist, asendades 2024. aastaks sõidukimaksud 

vahemaapõhiste maksude süsteemiga. 

Kuid arvamuse koostajale valmistab muret miinimummäärade järkjärguline kaotamine viie 

aasta jooksul. Praeguste ettepanekute kohaselt vähendatakse miinimummäärasid igal aastal 

20 % võrra kehtivast tasemest viies etapis kuni määr jõuab nullini. Selle tulemusena peab 

liikmesriik, kes otsustab miinimummäärad kaotada nii kiiresti, nagu kavandatav nõukogu 

direktiiv võimaldab, kehtestama viie aasta jooksul igal aastal uued määrad, mis toob riiklikele 

ametiasutustele kaasa suure halduskulu ja suurendab transpordisektori koormust. 

Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku kavandatavat nõukogu direktiivi muuta, et näha 

miinimummäärade järkjärgulisel kaotamisel ette suurem paindlikkus, mis võimaldaks 

liikmesriikidel vähendada miinimummäärasid korraga rohkem ja vähemates etappides. 

Kuna kavandatav direktiiv kuulub majandus- ja rahanduskomisjoni ainupädevusse 

(maksustamine), kutsub arvamuse koostaja transpordi- ja turismikomisjoni üles võtma 

majandus- ja rahanduskomisjoni muudatusettepanekuid arvesse muutmata kujul. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

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 

(5) Seepärast tuleks liikmesriikidele 

anda rohkem võimalusi sõidukimaksude 

alandamiseks, eelkõige direktiivis 

1999/62/EÜ sätestatud miinimummäärade 

vähendamise kaudu. Kõigis liikmesriikides 

toimuv üleminek sõidukimaksudelt 

teemaksudele ei tohiks aga põhjustada 

tulude vähenemist. Liikmesriigi 
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vähendamine toimuma järkjärguliselt. kohaldatava sõidukimaksu järkjärgulist 

vähendamist tuleks täielikult 

kompenseerida lisatuludega, mida toob 

teemaksusüsteem. 1. jaanuariks 2024 

peaksid kõik liikmesriigid olema 

rakendanud teemaksusüsteemi kooskõlas 

käesoleva direktiiviga. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine 

lõik: 

 „4 a. Liikmesriigi kohaldatava 

sõidukimaksu järkjärgulist vähendamist 

kompenseeritakse täielikult lisatuludega, 

mida toob teemaksusüsteem. 1. jaanuariks 

2024 peavad kõik liikmesriigid olema 

rakendanud teemaksusüsteemi kooskõlas 

käesoleva direktiiviga.“ 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt a 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel A – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. 

DETSEMBRINI […]“ [sisestage 

käesoleva direktiivi jõustumise aasta]; 

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. 

DETSEMBRINI 2018 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel B 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel C 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel E 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – lõik 1 – punkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

I lisa – tabel F – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tabel F. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST [...]“ [sisestage käesoleva 

direktiivi jõustumisele järgnev viies aasta] 

Tabel F. RASKETE KAUBAVEOKITE 

SUHTES KOHALDATAVA MAKSU 

MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. 

JAANUARIST 2024 
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