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17.10.2018 A8-0202/160 

Tarkistus  160 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Jäsenvaltiot eivät saa [tämän 

direktiivin voimaantuloajankohta] ottaa 

käyttöön kevyitä ajoneuvoja koskevia 

käyttäjämaksuja. Ennen mainittua 

ajankohtaa käyttöönotetut käyttäjämaksut 

on poistettava 31 päivään joulukuuta 

2027 mennessä. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0202/161 

Tarkistus  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Siltä osin kuin käyttäjämaksuja 

sovelletaan henkilöautoihin, 

infrastruktuurin käyttöoikeus on voitava 

saada vähintään seuraaviksi 

ajanjaksoiksi: 10 päivää, kuukausi tai 

kaksi kuukautta tai molemmat ja vuosi. 

Kahden kuukauden maksu saa olla 

korkeintaan 30 prosenttia vuosimaksun 

määrästä, kuukausimaksu saa olla 

korkeintaan 18 prosenttia vuosimaksun 

määrästä ja 10 päivän maksu saa olla 

korkeintaan 8 prosenttia vuosimaksun 

määrästä. 

Poistetaan. 

Jäsenvaltiot voivat antaa infrastruktuurin 

käyttöoikeuden myös muiksi 

ajanjaksoiksi. Tällaisessa tapauksessa 

jäsenvaltioiden on sovellettava maksujen 

määriä käyttäjien tasapuolisen kohtelun 

periaatteen mukaisesti ottaen huomioon 

kaikki merkitykselliset tekijät, erityisesti 

vuosimaksut ja muihin ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettuihin ajanjaksoihin 

sovellettavat maksut, vallitsevat 

käyttötavat ja hallintokulut. 

 

Jäsenvaltiot voivat ennen 31 päivää 

toukokuuta 2017 hyväksyttyjen 

käyttäjämaksujärjestelmien osalta pitää 
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voimassa ensimmäisessä alakohdassa 

säädettyjä rajoja korkeammat maksut, 

jotka olivat voimassa ennen mainittua 

ajankohtaa, ja vastaavat korkeammat 

maksut muille käyttöajoille, tasapuolisen 

kohtelun periaatteen mukaisesti. Niiden 

on kuitenkin noudatettava ensimmäisessä 

alakohdassa säädettyjä rajoja ja toista 

alakohtaa heti kun merkittävästi muutetut 

tietulli- tai maksujärjestelyt tulevat 

voimaan ja viimeistään 1 päivänä 

tammikuuta 2024. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0202/162 

Tarkistus  162 

Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Pienoisbussien ja pakettiautojen 

osalta jäsenvaltioiden on noudatettava 

joko 2 kohtaa tai 3 kohtaa. 

Jäsenvaltioiden on kuitenkin asetettava 

pienoisbusseille ja pakettiautoille 

korkeammat käyttäjämaksut kuin 

henkilöautoille viimeistään 1 päivästä 

tammikuuta 2024. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0202/163 

Tarkistus  163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 da artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) Lisätään 7 da artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”  

1. Jäsenvaltiot voivat liitteessä V 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti 

ottaa käyttöön ruuhkamaksun missä 

tahansa tieverkkonsa osassa, jossa 

esiintyy ruuhkia. Ruuhkamaksua saa 

soveltaa ainoastaan niillä tieosuuksilla, 

joilla esiintyy säännöllisesti ruuhkia, ja 

ainoastaan niinä ajanjaksoina, jolloin 

ruuhkia tyypillisesti esiintyy. 

 

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 

1 kohdassa tarkoitetut tieosuudet ja 

ajanjaksot objektiivisten kriteerien 

perusteella, jotka liittyvät teiden ja niiden 

lähialueiden altistumiseen ruuhkille, 

kuten keskimääräiset viivästykset ja 

jonojen pituudet. 

 

3. Mille tahansa tieverkon osalle 

asetettua ruuhkamaksua on sovellettava 

syrjimättömällä tavalla kaikkiin 

ajoneuvoluokkiin liitteessä V esitettyjen 

vakiovastaavuuskertoimien mukaisesti. 

 

4. Ruuhkamaksun on vastattava 

kustannuksia, jotka ajoneuvo aiheuttaa 

muille tienkäyttäjille ja välillisesti 
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yhteiskunnalle, mutta se ei saa ylittää 

liitteessä VI määriteltyjä enimmäistasoja 

missään tietyypissä. 

5. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön riittävät järjestelmät 

ruuhkamaksujen vaikutuksen 

seuraamiseksi ja niiden tason 

tarkistamiseksi. Niiden on tarkasteltava 

maksujen tasoa säännöllisesti vähintään 

kolmen vuoden välein sen 

varmistamiseksi, etteivät ne ole 

korkeammat kuin kyseisessä 

jäsenvaltiossa esiintyvien ruuhkien 

kustannukset, jotka aiheutuvat niillä 

tieosuuksilla, joihin ruuhkamaksua 

sovelletaan.” 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0202/164 

Tarkistus  164 

Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 f artikla – 1 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1 a. Uusien rajat ylittävien hankkeiden 

osalta korotuksia voidaan soveltaa 

ainoastaan jos kaikki tällaiseen 

hankkeeseen osallistuvat jäsenvaltiot 

hyväksyvät sen. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0202/165 

Tarkistus  165 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 ga artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

8) Lisätään 7 ga artikla seuraavasti:  Poistetaan. 

”7 ga artikla  

1. Kevyiden ajoneuvojen osalta 

jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 

2021 saakka porrastaa tietullit ja 

käyttäjämaksut ajoneuvon 

ympäristöominaisuuksien perusteella. 

 

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 

tammikuuta 2022 porrastettava tietullit ja 

käyttäjämaksujen tapauksessa vähintään 

vuosimaksut ajoneuvojen hiilidioksidi- ja 

epäpuhtauspäästöjen perusteella 

liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti. 

 

3. Jos kuljettaja tai tapauksen 

mukaan liikenteenharjoittaja ei 

tarkastuksessa pysty esittämään 

ajoneuvoa koskevia asiakirjoja, joita 

tarvitaan ajoneuvon päästötasojen 

varmistamiseksi 

(vaatimustenmukaisuustodistus) 

komission asetuksen (EU) .../...****** 

mukaisesti, jäsenvaltiot voivat soveltaa 

korkeimpia perittäviä tietulleja tai 

vuotuisia käyttäjämaksuja. 

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 9 e artiklan 
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mukaisesti liitteessä VII määriteltyjen 

yksityiskohtaisten sääntöjen 

mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. 

_____________ 

****** Komission asetus (EU) 2017/xxx, 

annettu XXX, moottoriajoneuvojen 

tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 

hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja 

Euro 6) osalta ja ajoneuvojen 

korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 

tietojen saatavuudesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2007/46/EY, komission asetuksen (EY) 

N:o 692/2008 ja komission asetuksen 

(EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja 

asetuksen (EY) N:o 692/2008 

kumoamisesta (EUVL L xxx) sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä 

syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta 

moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 

erillisten teknisten yksiköiden 

hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 

263, 9.10.2007, s. 1).” 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Tarkistus  166 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 j artikla – 4 kohta – ensimmäinen virke 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) Korvataan 4 kohdan ensimmäinen 

virke seuraavasti: 

Poistetaan. 

”Jäsenvaltioiden on perittävä ja kerättävä 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvat 

maksut ja ruuhkamaksut direktiivin 

2004/52/EY 2 artiklan 1 kohdan 

vaatimusten mukaisen sähköisen 

järjestelmän avulla, jos se on 

taloudellisesti toteutettavissa.” 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Tarkistus  167 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

”3. Ruuhkamaksujen tuottamat tulot tai 

näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä 

ruuhkaongelman ratkaisemiseen, 

erityisesti seuraavilla tavoilla: 

 

a) tuetaan joukkoliikenneinfrastruktuuria 

ja -palveluja; 

 

b) poistetaan Euroopan laajuisen 

liikenneverkon pullonkauloja; 

 

c) kehitetään liikenteen käyttäjille 

vaihtoehtoista infrastruktuuria.” 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0202/168 

Tarkistus  168 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

11 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ruuhkamaksujen tuottamat 

kokonaistulot; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

17.10.2018 A8-0202/169 

Tarkistus  169 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

11 artikla – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) arviointi maksullisten teiden 

ruuhkautumisasteesta ruuhka-aikoina 

perustuen todelliseen liikenneseurantaan, 

jota on suoritettu edustavassa määrässä 

kyseessä olevan verkon ruuhkaisia 

tieosuuksia, ja sen kehitys edellisen 

raportin jälkeen. 

Poistetaan. 

Or. en 


