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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0202/133 

Muudatusettepanek  133 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

1999/62/EÜ, 17. juuni 1999, sõidukite 

maksustamise kohta maanteetaristute 

kasutamise eest 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

1999/62/EÜ, 17. juuni 1999, sõidukite 

maksustamise kohta maanteetaristute 

kasutamise eest ning väliskulude 

sisestamise eest 

 

Or. en 

Selgitus 

Pealkirja muudatusega võetakse paremini kokku kavandatavas õigusaktis käsitletavad 

teemad. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/134 

Muudatusettepanek  134 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) sildade ja tunnelite olemasoleva 

taristu arendamine ohutuse tagamiseks; 

Or. en 

Selgitus 

Tulu kasutamine olemasolevate tunnelite ja sildade ohutuse suurendamiseks aitab vältida 

suuremaid investeeringuid, kui meetmeid võetakse liiga hilja. 



 

AM\1166532ET.docx  PE624.159v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/135 

Muudatusettepanek  135 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) „väliskulumaks“ – maks, mille 

eesmärk on katta liikmesriigis liiklusest 

tuleneva õhusaaste ja/või müraga seotud 

kulusid; 

8) „väliskulumaks“ – maks, mille 

eesmärk on katta liikmesriigis liiklusest 

tuleneva õhusaaste ja/või müraga ning 

kliimamuutuste ja õnnetustega seotud 

kulusid; 

Or. en 

Selgitus 

Kuna suurima osa liiklusest tulenevatest väliskuludest põhjustavad kliimamuutused ja 

õnnetused, tuleks need selle mõiste juures ära märkida. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/136 

Muudatusettepanek  136 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a) „liiklusest tulenevad 

kliimamuutuste kulud“ – 

kliimamuutustest, nagu äärmuslikud 

ilmastikutingimused, tingitud kahjustuste 

ning kliimamuutustest tingitud 

kahjustuste vähendamise meetmete kulud; 

Or. en 

Selgitus 

Selle mõiste vajalikkust on kirjeldatud punkti 8 mõiste muudatusettepaneku juures. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/137 

Muudatusettepanek  137 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 b) „õnnetuse kulud“ – 

liiklusõnnetuste põhjustatud 

surmajuhtumite ja raskete vigastuste 

kulud, mida ei kata kindlustus; 

Or. en 

Selgitus 

Õnnetuste kulud moodustavad olulise osa väliskuludest ja seetõttu on vaja mõiste 

määratleda.. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/138 

Muudatusettepanek  138 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7c – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liiklusest tuleneva õhusaastega 

seotud väliskulumaksu ei kohaldata 

raskesõidukite suhtes, mis vastavad kõige 

rangematele EURO heitenormidele. 

välja jäetud 

Esimene lõik kaotab kehtivuse neli aastat 

pärast kuupäeva, mil hakati kohaldama 

eeskirju, millega kehtestati kõnealused 

normid. 

 

Or. en 

Selgitus 

Isegi kõige rangemate EURO heitenormide puhul tekivad väliskulud kasvuhoonegaaside 

heite, müra, õhusaaste ja õnnetuste näol. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/139 

Muudatusettepanek  139 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7g – lõige 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühe aasta jooksul pärast seda, kui 

komisjon on avaldanud ametlikud CO2 -

heite andmed vastavalt määrusele 

(EL).../...,***** võtab komisjon vastu 

delegeeritud õigusakti kooskõlas 

artikliga 9e, et määrata kindlaks CO2-heite 

võrdlusväärtused ning asjaomaste 

raskesõidukite sobivad kategooriad. 

Ühe aasta jooksul pärast seda, kui 

komisjon on avaldanud ametlikud CO2-

heite andmed vastavalt määrusele 

(EL).../...*****, esitab komisjon 

seadusandliku tavamenetluse raames 

ettepaneku, et määrata kindlaks CO2-heite 

võrdlusväärtused ning asjaomaste sõidukite 

sobivad kategooriad, võttes arvesse 

meetmeid kliimamuutustest tingitud 

kahjustuste vähendamiseks ning 

kliimamuutuste endi, nagu äärmuslikud 

ilmastikutingimused, põhjustatud kulusid, 

samuti heitkoguste vähendamise 

tehnoloogiaid. 

Or. en 

Selgitus 

See kliimamuutuste väliskulude hajutamise aspekt on äärmiselt poliitiline otsus ja seega tuleb 

sellekohane otsus teha tavamenetluse raames. Arvesse tuleb võtta neid kulusid põhjustavaid 

eri aspekte. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/140 

Muudatusettepanek  140 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7g – lõige 4 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesolevas artiklis osutatud CO2-heite 

menetlusega sama menetluse raames 

esitab komisjon paralleelselt ettepaneku, 

et määrata kindlaks liiklusõnnetuste 

võrdlusväärtused, võttes arvesse 

surmajuhtumeid ja raskeid vigastusi. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/141 

Muudatusettepanek  141 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7i – lõige 2 punktid b ja c ja lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Artiklit 7i muudetakse järgmiselt: välja jäetud 

a) lõike 2 punktid b ja c asendatakse 

järgmistega: 

 

„b) sellised allahindlused või 

maksuvähendused kajastavad tegelikku 

halduskulude kokkuhoidu sagedaste 

kasutajate kohtlemisel võrreldes juhuslike 

kasutajatega; 

 

c) allahindlused või 

maksuvähendused ei ületa 13 % 

taristumaksust, mida tasuvad 

samaväärsed allahindluse ja 

maksuvähenduse tingimustele 

mittevastavad sõidukid.“; 

 

b) lõiget 3 muudetakse järgmiselt:  

„3. Kooskõlas artikli 7g lõike 1 

punktis b ja lõikes 5 sätestatud 

tingimustega võib teemaksumäärasid 

määruse (EL) nr 1315/2013 I lisas 

määratletud kõrget üleeuroopalist huvi 

pakkuvate eriprojektide korral 

diferentseerida muul viisil, et tagada 

selliste projektide äriline tasuvus, kui 

need konkureerivad otseselt muude 

transpordiliikidega. Sellest tulenev 

maksustamisstruktuur on lineaarne, 

proportsionaalne, avalikustatud ja kõigile 
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kasutajatele võrdsetel tingimustel 

kättesaadav ega tekita teistele kasutajatele 

lisakulusid kõrgemate teemaksude näol.“ 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni poolt välja pakutud tekst vähendab direktiivi tõhusust. 

 

 


