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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/142 

Muudatusettepanek  142 

Georg Mayer 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Teatises „Euroopa vähese heitega 

liikuvuse strateegia“14 teatas komisjon, et 

teeb ettepaneku vaadata läbi veoautode 

maksustamise direktiiv, et võimaldada 

maksustamist ka süsinikdioksiidi 

eristamise põhjal ning laiendada 

mõningaid kõnealuse direktiivi 

põhimõtteid bussidele, sõiduautodele ja 

kaubikutele. 

(2) Teatises „Euroopa vähese heitega 

liikuvuse strateegia“14 teatas komisjon, et 

teeb ettepaneku vaadata läbi veoautode 

maksustamise direktiiv, et võimaldada 

maksustamist ka süsinikdioksiidi 

eristamise põhjal. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/143 

Muudatusettepanek  143 

Georg Mayer 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Kõik raskesõidukid mõjutavad 

oluliselt maanteetaristut ja tekitavad 

õhusaastet, samas kui kergsõidukid 

põhjustavad enamiku maanteetranspordi 

negatiivsest keskkonna- ja sotsiaalmõjust 

seoses heite ja ummikutega. Võrdse 

kohtlemise ja ausa konkurentsi huvides 

tuleks tagada, et sõidukid, mida ei ole seni 

käsitletud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivis 1999/62/EÜ,15 

hõlmataks tee- ja kasutusmaksude osas 

sellesse raamistikku. Kõnealuse direktiivi 

kohaldamisala tuleks seetõttu laiendada 

raskesõidukitele, mis ei ole ette nähtud 

kaubaveoks, ja kergsõidukitele, 

sealhulgas sõiduautodele. 

välja jäetud 

_________________  

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 1999. aasta direktiiv 1999/62/EÜ 

raskete kaubaveokite maksustamise kohta 

teatavate infrastruktuuride kasutamise 

eest (EÜT L 187, 20.7.1999, lk 42). 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/144 

Muudatusettepanek  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Oma olemuse tõttu ei kajasta 

ajapõhised kasutusmaksud täpselt 

tegelikult kaasnevaid taristukulusid ega 

ole seetõttu tõhusad, et stimuleerida 

keskkonnasõbralikumat ja efektiivsemat 

tegevust või vähendada ummikuid. 

Seetõttu tuleks need järk-järgult asendada 

vahemaapõhiste tasudega, mis on 

õiglasemad, tõhusamad ja 

tulemuslikumad. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/145 

Muudatusettepanek  145 

Georg Mayer 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Kergsõidukid põhjustavad kaks 

kolmandikku maanteetranspordi 

negatiivsest keskkonna- ja tervisemõjust. 

Seetõttu on oluline ergutada kasutama 

kõige keskkonnasõbralikumaid ja 

kütusesäästlikumaid sõidukeid 

teemaksude diferentseerimise kaudu, 

võttes aluseks vastavustegurid, mis on 

määratletud komisjoni määruses 

(EL) 2016/427,18 komisjoni määruses 

(EL) 2016/646 19ja komisjoni määruses 

(EL) 2017/xxx20. 

välja jäetud 

_________________  

18 Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta 

määrus (EL) 2016/427, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 

seoses väikeste sõiduautode ja 

kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT 

L 82, 31.3.2016, lk 1–98). 

 

19 Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta 

määrus (EL) 2016/646, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 

seoses väikeste sõiduautode ja 

kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT 

L 109, 26.4.2016, lk 1–22). 

 

20   

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/146 

Muudatusettepanek  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liiklusummikud, milles oma 

erinev osa on kõikidel mootorsõidukitel, 

põhjustavad umbes 1% kulu SKPst. 

Oluline osa nimetatud kulust on seotud 

linnadevahelise liikluse ummikutega. 

Seepärast peaks olema lubatud 

spetsiaalne ummikumaks, tingimusel et 

seda kohaldatakse kõikide 

sõidukikategooriate puhul. Olemaks 

tulemuslik ja proportsionaalne, peaks 

maksu arvutamise aluseks olema väike 

ummikukulu, mis oleks diferentseeritud 

koha, aja ja sõiduki kategooria põhjal. 

Ummikumaksude positiivse mõju 

maksimeerimiseks tuleks vastav tulu 

eraldada projektidele, mis käsitlevad 

probleemi põhjuseid. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/147 

Muudatusettepanek  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Ummikumaksud peaksid 

proportsionaalsel viisil kajastama 

tegelikke kulusid, mida iga sõiduk 

põhjustab otseselt teistele liiklejatele ja 

kaudselt kogu ühiskonnale. Selleks et 

vältida olukorda, kus ummikumaksud 

takistavad ebaproportsionaalselt isikute ja 

kaupade vaba liikumist, peaksid need 

piirduma konkreetse summaga, milles 

kajastub väike ummikukulu peaaegu 

läbilaskevõime piiril, st juhul, kui 

liiklusmaht läheneb teede 

läbilaskevõimele. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/148 

Muudatusettepanek  148 

Georg Mayer 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Teemaksud võivad mobiliseerida 

vahendeid, mis aitavad rahastada 

kvaliteetse transporditaristu hooldamist ja 

arendamist. Seepärast on asjakohane 

motiveerida liikmesriike kasutama 
teemaksude tulu eesmärgipäraselt ning 

nõuda, et nad annaksid asjakohaselt aru 

selliste tulude kasutamise kohta. See peaks 

eelkõige aitama välja selgitada võimalikke 

rahastamispuudujääke ning suurendama 

avalikkuse poolehoidu teemaksudele. 

(19) Teemaksud võivad mobiliseerida 

vahendeid, mis aitavad rahastada 

kvaliteetse transporditaristu hooldamist ja 

arendamist. Seepärast on asjakohane, et 

liikmesriigid kasutaksid teemaksude tulu 

eesmärgipäraselt ning neilt tuleks nõuda, et 

nad annaksid asjakohaselt aru selliste 

tulude kasutamise kohta. Teemaksust 

saadav tulu investeeritakse 

transporditaristu säilitamisse. See peaks 

eelkõige aitama välja selgitada võimalikke 

rahastamispuudujääke ning suurendama 

avalikkuse poolehoidu teemaksudele. 

Or. en 



 

AM\1166455ET.docx  PE624.159v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0202/149 

Muudatusettepanek  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF 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 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärk 

on eelkõige tagada, et liikmesriikide 

hinnakujundust, mida kohaldatakse 

muude kui raskete kaubaveokite suhtes, 

kohaldatakse ühtses raamistikus, millega 

tagatakse võrdne kohtlemine kogu liidus, 

ja seda ei saa piisavalt saavutada 

liikmesriikide tasandil, küll aga saab 

maanteetranspordi ja käesolevas 

direktiivis käsitletavate probleemide 

piiriülese iseloomu tõttu seda paremini 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega, nagu on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 

direktiiv nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

välja jäetud 

Or. en 

 


