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LYHYET PERUSTELUT 

Direktiivissä 1999/62/EY vahvistetaan oikeudelliset puitteet verojen ja maksujen kantamiselle 

raskailta tavarankuljetusajoneuvoilta tiettyjen teiden käytöstä. Direktiivissä jäsenvaltioita ei 

velvoiteta ottamaan maksuja käyttöön, vaan siinä annetaan vähimmäisvaatimukset tavalle, 

jolla infrastruktuurin käyttömaksut määrätään. 

 

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) mukaan maantieliikenne on suurin 

kasvihuonekaasupäästöjen lähde EU:ssa. Kun kaiken liikenteen osuus 

kokonaishiilidioksidipäästöistä on EU:ssa 23 prosenttia, maantieliikenteen osuus tästä on 

72 prosenttia. Suurin osa näistä päästöistä (yli 60 prosenttia) on peräisin henkilöautoista, 

mutta raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen päästöt ovat kasvussa. Jos nykyinen suuntaus 

jatkuu, tieliikennesektorin päästövähennykset eivät riitä EU:n vuosiksi 2030 ja 2050 

asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Tieliikenteen ilmansaastepäästöjen kustannukset ovat merkittävä osa yhteiskunnan 

kustannuksia. EYK:n mukaan ilman pilaantuminen aiheuttaa vuosittain EU:ssa noin 500 000 

ennenaikaista kuolemaa, ja tieliikenteen päästöt muodostavat suurimman päästölähteen. 

 

Kuljetusten kysynnän kasvaessa liikenneruuhkat lisääntyvät, mikä aiheuttaa paitsi 

huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia sekä ympäristökustannuksia myös myöhästymisiä, 

polttoaineen tuhlausta sekä hiilidioksidin ja epäpuhtauksien lisäpäästöjä, jotka muodostavat 

yhdessä 1–2 prosenttia EU:n BKT:stä. Vaikka nykyinen direktiivi sisältää mahdollisuuden 

periä maksu tieliikenteen ulkoisista kustannuksista, kyseistä säännöstä ei ole juurikaan 

käytetty. 

 

Komissio asetti vuonna 2011 julkaistussa valkoisessa kirjassaan ”Yhtenäistä Euroopan 

liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma: kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 

liikennejärjestelmää” vuoden 2020 määräajaksi, johon mennessä edetään ”ulkoisten 

kustannusten (mukaan luettuina melu, paikallinen saastuminen ja ruuhkat pakollisesti 

katettavien kulumiskustannusten lisäksi) täydelliseen ja pakolliseen sisällyttämiseen hintoihin 

maantie- ja rautatieliikenteessä”. Nykyisen suuntauksen jatkuessa EU ei pysty saavuttamaan 

kyseistä tavoitetta. 

 

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotuksen tavoitteeseen 

edistää rahoituksen ja ympäristön kannalta kestävää tieliikennettä laajentamalla ”käyttäjä 

maksaa”- ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden soveltamista. Tällä lausunnolla pyritään 

varmistamaan, että tehokkailla ja oikeudenmukaisilla tiemaksuilla voidaan edistää EU:n 

pyrkimyksiä vähentää hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöjä panemalla ”saastuttaja 

maksaa” -periaate entistä paremmin täytäntöön ja vauhdittamalla siirtymistä puhtaaseen ja 

päästöttömään liikenteeseen. 

 

Soveltamisala 

Nykyinen direktiivi kattaa vain raskaat tavarankuljetusajoneuvot, mutta komissio ehdottaa 

oikeudellisten puitteiden laajentamista kaikkiin raskaisiin ajoneuvoihin – linja-autoihin – ja 

kevyisiin ajoneuvoihin – henkilöautoihin ja pakettiautoihin. Valmistelija kannattaa tällaista 

soveltamisalan laajentamista. Linja-, henkilö- ja pakettiautot eivät tuota tarpeeksi 
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tiemaksuilla, vaikka niiden osuus liikenteestä on suuri ja ne vastaavat suuresta osasta 

infrastruktuurin kulumisesta (ja muista ulkoisista kustannuksista). 

 

Oikeudenmukaisen ja tehokkaan hinnoittelun edistämiseksi valmistelija ehdottaa, että 

henkilöautot erotetaan tavaroiden kuljetukseen tarkoitetuista pakettiautoista, niin että 

raskaisiin ajoneuvoihin 3,5 tonnista alkaen koskevia tiemaksuja sovelletaan kuljetuksissa 

käytettyihin suuriin pakettiautoihin. Suuria pakettiautoja käytetään tavaroiden kuljetuksessa 

yhä enemmän raskaisiin ajoneuvoihin sovellettavien sääntöjen kiertämiseksi. 

 

Infrastruktuurin käyttömaksut: matka- vai aikaperusteiset 

Valmistelija on tyytyväinen ehdotukseen luopua asteittain aikaperusteisista tiemaksuista 

(vinjeteistä), sillä ne eivät vastaa todellista tienkäyttöä vaan kannustavat kuljettajia ajamaan 

enemmän aikana, josta he ovat maksaneet. Toisaalta matkaperusteiset tietullit ovat oikeassa 

suhteessa tienkäyttöön ja enemmän ”saastuttaja maksaa” ja ”käyttäjä maksaa” -periaatteiden 

mukaisia. 

 

Valmistelija kehottaa aikaistamaan vinjettien käytön poistamista raskailta ajoneuvoilta, myös 

tavaroiden kuljettamiseen käytetyiltä pakettiautoilta, ja kevyiltä ajoneuvoilta, koska tämä 

nopeuttaa tieliikenteen ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja ”saastuttaja 

maksaa” -periaatteen soveltamista. 

 

Ulkoiset kustannukset 

Tieliikenne aiheuttaa merkittäviä ulkoisia kustannuksia, mukaan luettuina ilmastonmuutos, 

ilman pilaantuminen ja melu. Tällä hetkellä ala maksaa vain osan kyseisistä kustannuksista. 

Vaikka valmistelija onkin tyytyväinen komission ehdotukseen soveltaa ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvia pakollisia maksuja myös raskaisiin ajoneuvoihin tieverkon 

saastuneimmissa osissa, sen avulla ei pystytä saavuttamaan asetettua tavoitetta, joka koskee 

ulkoisten kustannusten pakollista sisällyttämistä hintoihin tieliikenteessä. 

 

Valmistelija kehottaa siksi soveltamaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, joka 

liittyy ilman pilaantumisen ja meluhaittojen kustannuksiin, pakollisena koko tieverkossa, 

johon sovelletaan infrastruktuurin käyttömaksuja. Liitteen III b viitearvot on vaihdettu 

sitoviin vähimmäisarvoihin ilman pilaantumisen ja meluhaittojen kustannusten perimiseksi, 

millä tehostetaan hinnoittelua ja edistetään siirtymistä puhtaampiin ajoneuvoihin. 

 

Päästötön liikenne 

Tiemaksut voivat olla tehokas kysyntäpuolen väline, jolla helpotetaan päästöttömien 

ajoneuvojen käyttöönottoa. Päästöttömään liikenteeseen siirtymisen nopeuttamiseksi 

valmistelija kehottaa säilyttämään päästöttömiä ajoneuvoja koskevan 75 prosentin 

vähennyksen, kuitenkin riippumatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 595/2009 

voimaantulosta.  

 

Valmistelija kehottaa myös poistamaan korkeimman Euro-luokan ajoneuvoja koskevan neljän 

vuoden vapautuksen ulkoisiin kustannuksiin perustuvasta maksusta. Vapauttaminen 

menettäisi merkityksensä Euro VI -luokan ajoneuvojen osalta, mutta vapautuksen 

poistaminen tulevilta Euro-luokilta nopeuttaa myös päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa. 

 

Tulojen käyttötarkoituksen määrittely 
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Tiemaksuilla saadaan käyttöön resursseja, joilla olisi rahoitettava liikenneinfrastruktuurin 

kunnossapitoa ja kehittämistä, vähennettävä tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön 

pilaantumista sen lähteellä ja helpotettava päästöttömien ajoneuvojen tuotantoa ja 

käyttöönottoa. 
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TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Komissio on kyseisessä valkoisessa 

kirjassa asettanut vuoden 2020 

määräajaksi, johon mennessä edetään 

”ulkoisten kustannusten (mukaan 

luettuina melu, paikallinen saastuminen 

ja ruuhkat pakollisesti katettavien 

kulumiskustannusten lisäksi) täydelliseen 

ja pakolliseen sisällyttämiseen hintoihin 

maantie- ja rautatieliikenteessä”. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Tavarankuljetus- ja 

matkustajaliikenneajoneuvojen 

liikkuminen myötävaikuttaa siihen, että 

ilmaan pääsee epäpuhtauksia, joilla on 

vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja 

jotka ovat syynä ilmanlaadun 

huononemiseen unionissa. Tällaisia 

epäpuhtauksia ovat esimerkiksi PM2,5, 

typpidioksidi ja otsoni, jotka Euroopan 

ympäristökeskuksen vuonna 2017 

julkaiseman raportin arvioiden mukaan 

aiheuttivat vuonna 2014 pitkäaikaisen 

altistumisen vuoksi 399 000, 75 000 ja 

13 600 ennenaikaista kuolemantapausta 

unionissa. 
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Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 c) Liikenneruuhkat lisääntyvät, mikä 

aiheuttaa paitsi huomattavia taloudellisia 

ja sosiaalisia sekä ympäristöön liittyviä 

kustannuksia myös myöhästymisiä, 

polttoaineen tuhlausta sekä hiilidioksidin 

ja epäpuhtauksien lisäpäästöjä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 d) Maailman terveysjärjestön 

mukaan pelkästään tieliikenteestä tuleva 

melu on toiseksi haitallisin ympäristön 

stressitekijä Euroopassa heti 

ilmansaasteiden jälkeen. Vähintään 

9 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain 

voidaan yhdistää liikenteen melun 

aiheuttamiin sydäntauteihin. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 e) Euroopan ympäristökeskuksen 

vuonna 2017 julkaiseman Euroopan 

ilmanlaatua koskevan raportin mukaan 

tieliikenne aiheutti vuonna 2015 eniten 

typen oksidien päästöjä ja oli toiseksi 

suurin mustahiilipäästöjen lähde. 

 



 

PE613.289v03-00 8/41 AD\1148775FI.docx 

FI 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a)  Käyttäjämaksujen 

oikeasuhteisuuden varmistamiseksi on 

tärkeää erottaa henkilöiden kuljetukseen 

tarkoitetut kevyet ajoneuvot tavaroiden 

kuljetukseen tarkoitetuista pakettiautoista, 

kuten Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksissa (EY) 

N:o 1071/20091 a ja (EY) N:o 1072/20091 b 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 165/20141 c 

säädetään.  

 ____________________  

 1 a Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, 

annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, 

maantieliikenteen harjoittajan ammatin 

harjoittamisen edellytyksiä koskevista 

yhteisistä säännöistä ja neuvoston 

direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 

(EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51). 

 1 b  Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, 

annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, 

maanteiden kansainvälisen 

tavaraliikenteen markkinoille pääsyä 

koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 

300, 14.11.2009, s. 72). 

 1 c  Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, 

annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, 

tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, 

tieliikenteen valvontalaitteista annetun 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 

kumoamisesta sekä tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 

28.2.2014, s. 1). 
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Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 b)  Pakettiautoja käytetään yhä 

enemmän keinona kiertää rekka-autoja 

koskevaa sosiaalialan sääntelyä ja 

markkinasääntelyä. Tällä direktiivillä on 

tarkoitus varmistaa, että maat soveltavat 

tietulleja suuriin pakettiautoihin, joita 

käytetään ammattimaiseen 

tavarankuljetukseen. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Käyttöaikaan perustuvat 

käyttäjämaksut kannustavat kuljettajia 

ajamaan enemmän vinjettien 

voimassaolon aikana, minkä vuoksi 

”saastuttaja maksaa”- ja ”käyttäjä 

maksaa” -periaatteita ei sovelleta 

asianmukaisella tavalla. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Jotta voidaan varmistaa, että 

käyttäjät hyväksyvät tulevat 

tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioille olisi 

annettava mahdollisuus ottaa käyttöön 

asianmukaisia järjestelmiä maksujen 

keräämiseksi osana laajempaa 

liikkuvuuspalvelujen kokonaisuutta. Näillä 

järjestelmillä olisi varmistettava 

infrastruktuurikustannusten tasapuolinen 

(5) Jotta voidaan varmistaa, että 

käyttäjät hyväksyvät tulevat 

tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioille olisi 

annettava mahdollisuus ottaa käyttöön 

asianmukaisia järjestelmiä maksujen 

keräämiseksi osana laajempaa 

liikkuvuuspalvelujen kokonaisuutta. 

Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan 

huomioon maksujen sosiaalinen 
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jakautuminen, ja niiden olisi vastattava 

”saastuttaja maksaa” -periaatetta. Tällaisen 

järjestelmän käyttöön ottavien 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

siinä noudatetaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2004/52/EY16 

säännöksiä. 

hyväksyttävyys ja sosioekonomiset tekijät, 

kun niitä pannaan täytäntöön, erityisesti, 

jotta ylläpidetään lukuisista pienistä ja 

keskisuurista yrityksistä koostuvan 

liikennealan kilpailukykyä, ja 

joustavoittamaan maksuja sellaisten 

henkilöautojen käyttäjien kannalta, jotka 

joutuvat käyttämään 

liikenneinfrastruktuuria säännöllisesti. 
Näillä järjestelmillä olisi varmistettava 

infrastruktuurikustannusten tasapuolinen 

jakautuminen, ja niiden olisi vastattava 

”saastuttaja maksaa” -periaatetta. Tällaisen 

järjestelmän käyttöön ottavien 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

siinä noudatetaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2004/52/EY16 

säännöksiä. 

_________________ _________________ 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, sähköisten 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta 

yhteisössä (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 

124). 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, sähköisten 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta 

yhteisössä (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 

124). 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) On erityisen tärkeää, että 

jäsenvaltioissa otetaan käyttöön 

oikeudenmukainen maksujärjestelmä, 

jolla ei rangaista sellaisia henkilöautojen 

käyttäjiä, jotka joutuvat useammin 

käyttämään teitä, joilla peritään maksuja, 

koska he asuvat maaseutualueilla, 

vaikeakulkuisilla alueilla tai eristyneillä 

alueilla. Jäsenvaltioiden olisi 

aluekehityspolitiikan mukaisesti 

myönnettävä näiden alueiden käyttäjille 

alennuksia maksuista. 
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Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) Jotta voidaan varmistaa, että 

käyttäjät hyväksyvät tulevat 

tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioita olisi 

kannustettava ottamaan huomioon 

sosioekonomiset tekijät, kun ne panevat 

täytäntöön henkilöautoja koskevia 

tiemaksutoimenpiteitä. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Direktiivin 1999/62/EY mukaan 

ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu 

voidaan asettaa tasolle, joka on lähellä 

kyseessä olevan ajoneuvon käytön 

sosiaalisia rajakustannuksia. Tämä 

menetelmä on osoittautunut 

tasapuolisimmaksi ja tehokkaimmaksi 

tavaksi ottaa huomioon raskaiden 

ajoneuvojen aiheuttaman ilman 

pilaantumisen ja melun kielteiset 

ympäristö- ja terveysvaikutukset, ja se 

varmistaisi, että raskaat ajoneuvot 

osallistuvat oikeudenmukaisella osuudella 

EU:n ilmanlaatunormien17 ja mahdollisesti 

sovellettavien melurajojen tai -tavoitteiden 

noudattamiseen. Siksi tällaisten maksujen 

soveltamista olisi helpotettava. 

(7) Direktiivin 1999/62/EY mukaan 

ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu 

voidaan asettaa tasolle, joka on lähellä 

kyseessä olevan ajoneuvon käytön 

sosiaalisia rajakustannuksia. Tämä 

menetelmä on osoittautunut 

tasapuolisimmaksi ja tehokkaimmaksi 

tavaksi ottaa huomioon raskaiden 

ajoneuvojen aiheuttaman ilman 

pilaantumisen ja melun kielteiset 

ympäristö- ja terveysvaikutukset, se 

varmistaisi, että raskaat ajoneuvot 

osallistuvat oikeudenmukaisella osuudella 

EU:n ilmanlaatunormien17 ja mahdollisesti 

sovellettavien melurajojen tai -tavoitteiden 

noudattamiseen, ja mahdollistaisi 

kannustimien tarjoamisen 

vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöön. 

Siksi tällaisten maksujen soveltamista olisi 

helpotettava. 

_________________ _________________ 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen 

parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen 

parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, 
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s. 1). s. 1). 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8)  Tästä syystä painotettujen 

keskimääräisten ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvien maksujen enimmäismäärät 

olisi korvattava helposti sovellettavilla 

viitearvoilla, joita päivitetään inflaation, 

tieliikenteen ulkoisten kustannusten 

arvioinnissa saavutetun tieteellisen 

edistyksen ja ajoneuvokannan 

koostumuksessa tapahtuneiden muutosten 

huomioon ottamiseksi. 

(8)  Tästä syystä painotettujen 

keskimääräisten ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvien maksujen enimmäismäärät 

olisi korvattava helposti sovellettavilla 

vähimmäisarvoilla, joita päivitetään 

inflaation, tieliikenteen ulkoisten 

kustannusten arvioinnissa saavutetun 

tieteellisen edistyksen ja ajoneuvokannan 

koostumuksessa tapahtuneiden muutosten 

huomioon ottamiseksi. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a)  Jotta saavutetaan 28 päivänä 

maaliskuuta 2011 julkaistussa komission 

valkoisessa kirjassa asetettu tavoite edetä 

ulkoisten kustannusten täydelliseen ja 

pakolliseen sisällyttämiseen hintoihin, 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvan 

maksun olisi oltava pakollinen siinä 

tieverkon osassa, johon sovelletaan 

infrastruktuurin käyttömaksuja. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 b)  Rajoittamatta direktiivin 

1999/62/EY 9 artiklan 1 a kohdan 
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soveltamista jäsenvaltioiden olisi voitava 

soveltaa ja pitää voimassa ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvia maksuja niissä 

verkon osissa, joihin ei sovelleta 

infrastruktuurin käyttömaksuja. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 c)  Ulkoisten kustannusten hintoihin 

sisällyttämisen vähimmäisarvojen 

vahvistamisen perusteena olisi käytettävä 

komission liikenteen ja liikkumisen 

pääosaston julkaisemaa asiakirjaa 

”Handbook on External Costs of 

Transport”. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Infrastruktuurimaksujen 

porrastaminen Euro-päästöluokan 

perusteella on edistänyt 

vähäpäästöisempien ajoneuvojen käyttöä. 

Ajoneuvokannan uusiutuessa on kuitenkin 

odotettavissa, että maksujen porrastaminen 

tällä perusteella kaupunkien välisessä 

verkossa ei enää toimi vuoden 2020 

loppuun mennessä, ja se olisi siksi 

poistettava käytöstä kyseiseen ajankohtaan 

mennessä. Samasta ajankohdasta alkaen 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja 

olisi sovellettava järjestelmällisemmin 

kohdennettuna keinona kattaa ulkoiset 

kustannukset tilanteissa, joissa sillä on 

suurin merkitys. 

(9) Infrastruktuurimaksujen 

porrastaminen Euro-päästöluokan 

perusteella on edistänyt 

vähäpäästöisempien ajoneuvojen käyttöä. 

Ajoneuvokannan uusiutuessa on kuitenkin 

odotettavissa, että maksujen porrastaminen 

tällä perusteella kaupunkien välisessä 

verkossa ei enää toimi vuoden 2020 

loppuun mennessä, ja se olisi siksi 

poistettava käytöstä kyseiseen ajankohtaan 

mennessä. Samasta ajankohdasta alkaen 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja 

on määrä soveltaa kohdennettuna keinona 

kattaa ulkoiset kustannukset tilanteissa, 

joissa sillä on suurin merkitys. 
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Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12)  Kaikkein vähäpäästöisimpien ja 

tehokkaimpien ajoneuvojen käytön 

edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi 

sovellettava tällaisiin ajoneuvoihin 

merkittävästi alennettuja tietulleja ja 

käyttäjämaksuja. 

(12)  Kaikkein vähäpäästöisimpien ja 

tehokkaimpien ajoneuvojen, erityisesti 

päästöttömien ajoneuvojen, käytön 

edistämiseksi ja niiden kilpailuhaitan 

pienentämiseksi tavanomaisiin 

ajoneuvoihin nähden jäsenvaltioiden olisi 

mahdollisimman pian sovellettava tällaisiin 

ajoneuvoihin alennettuja tietulleja ja 

käyttäjämaksuja. Kaikkein 

vähäpäästöisimpiin ja tehokkaimpiin 

ajoneuvoihin siirtymisen nopeuttamiseksi 

näitä alennuksia on sovellettava 

riippumatta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 

täytäntöönpanotoimenpiteiden 

voimaantulosta.  

 __________________ 

 1 a  Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, 

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, 

moottoriajoneuvojen ja moottorien 

tyyppihyväksynnästä raskaiden 

hyötyajoneuvojen päästöjen osalta 

(Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 

huoltamiseen tarvittavien tietojen 

saatavuudesta ja asetuksen (EY) 

N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY 

muuttamisesta sekä direktiivien 

80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY 

kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, 

s. 1). 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Liikenneruuhkien, joihin kaikki (13) Liikenneruuhkien, joihin kaikki 
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ajoneuvot vaikuttavat erisuuruisesti, 

aiheuttamat kustannukset vastaavat noin 1 

prosenttia BKT:sta. Merkittävä osa näistä 

kustannuksista aiheutuu kaupunkien 

välisistä ruuhkista. Siksi olisi sallittava 

erityinen ruuhkamaksu sillä edellytyksellä, 

että sitä sovelletaan kaikkiin 

ajoneuvoluokkiin. Jotta maksu olisi 

tehokas ja oikeasuhteinen, se olisi 

laskettava ruuhkiin liittyvien 

rajakustannusten perusteella ja 

porrastettava paikan, ajankohdan ja 

ajoneuvoluokan mukaan. Jotta 

ruuhkamaksuilla olisi mahdollisimman 

suuri myönteinen vaikutus, niistä saatavat 

tulot olisi osoitettava hankkeisiin, joilla 

pyritään puuttumaan ongelman syihin. 

ajoneuvot vaikuttavat erisuuruisesti, 

aiheuttamat kustannukset vastaavat noin 1–

2:ta prosenttia BKT:sta. Merkittävä osa 

näistä kustannuksista aiheutuu kaupunkien 

välisistä ja raja-alueiden ruuhkista. Siksi 

olisi sallittava erityinen ruuhkamaksu 

rajoittamatta direktiivin 1999/62/EY 

9 artiklan 1 a kohdan soveltamista ja sillä 

edellytyksellä, että sitä sovelletaan kaikkiin 

ajoneuvoluokkiin. Jotta maksu olisi 

tehokas ja oikeasuhteinen, se olisi 

laskettava ruuhkiin liittyvien 

rajakustannusten perusteella ja 

porrastettava paikan, ajankohdan ja 

ajoneuvoluokan mukaan. Jotta 

ruuhkamaksuilla olisi mahdollisimman 

suuri myönteinen vaikutus, niistä saatavat 

tulot olisi osoitettava rajat ylittävien 

infrastruktuurihankkeiden ja 

liikennemuotosiirtymää koskevien 

hankkeiden kaltaisiin hankkeisiin, joilla 

pyritään puuttumaan ongelman 

perimmäisiin syihin ja joilla kannustetaan 

liikenteen siirtämiseen vaihtoehtoisille 

liikennereiteille sekä vähäpäästöisen 

julkisen liikenteen käytön lisäämiseen 

mahdollisimman paljon. Uudessa 

keruuinfrastruktuurissa ruuhkamaksujen 

keruumenetelmä ei saisi edistää ruuhkien 

syntymistä tai pahenemista. 

 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Ruuhkamaksujen olisi vastattava 

suhteellisella tavalla niitä tosiasiallisia 

kustannuksia, joita kukin ajoneuvo 

aiheuttaa suoraan muille tienkäyttäjille ja 

välillisesti yhteiskunnalle yleensä. Jotta 

ruuhkamaksut eivät haittaisi suhteettomasti 

ihmisten ja tavaroiden vapaata 

liikkuvuutta, ne olisi rajoitettava tiettyihin 

määriin, jotka vastaavat ruuhkiin liittyviä 

(14) Ruuhkamaksujen olisi vastattava 

suhteellisella tavalla niitä tosiasiallisia 

kustannuksia, joita kukin ajoneuvo 

aiheuttaa suoraan muille tienkäyttäjille ja 

välillisesti yhteiskunnalle yleensä. Jotta 

ruuhkamaksut eivät haittaisi suhteettomasti 

ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta 

erityisesti raja-alueilla ja 

kaupunkialueilla, ne olisi rajoitettava 
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rajakustannuksia lähes täyden kapasiteetin 

olosuhteissa eli tilanteessa, jossa 

liikennemäärät lähenevät tien kapasiteettia. 

tiettyihin määriin, jotka vastaavat ruuhkiin 

liittyviä rajakustannuksia lähes täyden 

kapasiteetin olosuhteissa eli tilanteessa, 

jossa liikennemäärät lähenevät tien 

kapasiteettia. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19)  Tiemaksut voivat tuoda käyttöön 

resursseja, jotka auttavat korkealaatuisen 

liikenneinfrastruktuurin kunnossapidon ja 

kehittämisen rahoittamisessa. Siksi on 

asianmukaista kannustaa jäsenvaltioita 

käyttämään tiemaksuista saatavia tuloja 

tähän tarkoitukseen ja edellyttää tätä 

varten, että ne raportoivat riittävällä 

tavalla näiden tulojen käytöstä. Tämän 

pitäisi erityisesti auttaa havaitsemaan 

mahdollisia rahoitusvajeita ja lisäämään 

tiemaksujen yleistä hyväksymistä. 

(19)  Tiemaksuilla saadaan käyttöön 

resursseja, jotka auttavat korkealaatuisen 

liikenneinfrastruktuurin, myös 

vaihtoehtoisen liikenneinfrastruktuurin, 
kunnossapidon ja kehittämisen 

rahoittamisessa, tieliikenteen aiheuttaman 

ympäristön pilaantumisen vähentämisessä 

sen lähteellä ja päästöttömien 

ajoneuvojen tuotannon ja käyttöönoton 

helpottamisessa. Siksi jäsenvaltioiden olisi 

sidottava tiemaksuista saatavat tulot 

tiettyyn käyttötarkoitukseen ja käytettävä 

niitä tähän tarkoitukseen ja raportoitava 
riittävällä tavalla näiden tulojen käytöstä. 

Tämän pitäisi erityisesti auttaa 

havaitsemaan mahdollisia rahoitusvajeita ja 

lisäämään matkaperusteisten tiemaksujen 

yleistä hyväksymistä. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21)  On tarpeen varmistaa, että ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvat maksut vastaavat 

jatkossakin mahdollisimman tarkasti 

raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman 

pilaantumisen ja melun kustannuksia 

ilman, että maksujärjestelmästä tehdään 

liian monimutkainen, jotta kannustetaan 

kaikkein polttoainetehokkaimpien 

(21)  On tarpeen varmistaa, että ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvat maksut vastaavat 

jatkossakin mahdollisimman tarkasti 

raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden 

kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen 

aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun 

kustannuksia ilman, että 

maksujärjestelmästä tehdään liian 
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ajoneuvojen käyttöä ja jotta kannustimet 

säilyvät tehokkaina ja tiemaksujen 

porrastus pysyy ajan tasalla. Siksi 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

ulkoisten maksujen viitearvojen 

mukauttamista tieteen kehitykseen, 

raskaiden ajoneuvojen 

hiilidioksidipäästöihin perustuvien 

infrastruktuurimaksujen tuloneutraalia 

porrastusta koskevien yksityiskohtaisten 

sääntöjen määrittelyä ja kevyiden 

ajoneuvojen infrastruktuurimaksujen 

porrastamista koskevien yksityiskohtaisten 

sääntöjen mukauttamista tekniikan 

kehitykseen. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa21 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

monimutkainen, jotta kannustetaan 

kaikkein polttoainetehokkaimpien ja 

vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä ja 

jotta kannustimet säilyvät tehokkaina ja 

tiemaksujen porrastus pysyy ajan tasalla. 

Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

ulkoisten maksujen vähimmäisarvojen 

mukauttamista tieteen kehitykseen, 

raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden 

kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen 
hiilidioksidipäästöihin perustuvien 

infrastruktuurimaksujen tuloneutraalia 

porrastusta koskevien yksityiskohtaisten 

sääntöjen määrittelyä ja kevyiden 

ajoneuvojen infrastruktuurimaksujen 

porrastamista koskevien yksityiskohtaisten 

sääntöjen mukauttamista tekniikan 

kehitykseen. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa21 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

____________________ ____________________ 

21 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 21 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Direktiivi 1999/62/EY 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Voimassa olevat 

käyttöoikeussopimukset voidaan 

vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista 

siihen asti kun sopimus uusitaan. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) uudet infrastruktuurit tai uudet 

infrastruktuuriparannukset, mukaan lukien 

merkittävät rakenteelliset kunnostukset; 

a) uudet infrastruktuurit, 

liikennemuotosiirtymään liittyvät uudet 

vaihtoehtoiset liikenneinfrastruktuurit tai 

uudet infrastruktuuriparannukset, mukaan 

lukien merkittävät rakenteelliset 

kunnostukset; 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. ’tietullilla’ tiettyä summaa, joka 

perustuu tietyssä infrastruktuurissa 

kuljettuun matkaan ja ajoneuvotyyppiin ja 

jonka maksaminen antaa ajoneuvolle 

oikeuden infrastruktuurien käyttöön; 

tietulliin sisältyy infrastruktuurimaksu ja, 

tapauksen mukaan, ruuhkamaksu tai 
ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu 

tai molemmat; 

6. ’tietullilla’ tiettyä summaa, joka 

perustuu tietyssä infrastruktuurissa 

kuljettuun matkaan ja ajoneuvotyyppiin ja 

jonka maksaminen antaa ajoneuvolle 

oikeuden infrastruktuurien käyttöön; 

tietulliin sisältyy infrastruktuurimaksu ja 

ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu 

ja, tapauksen mukaan, ruuhkamaksu; 

 

Tarkistus  26 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. ’infrastruktuurimaksulla’ maksua, 

joka on tarkoitettu jäsenvaltiossa 

aiheutuneiden infrastruktuuriin liittyvien 

rakentamis-, ylläpito-, käyttö- ja 

kehittämiskustannusten korvaamiseen; 

7. ’infrastruktuurimaksulla’ maksua, 

joka on tarkoitettu jäsenvaltiossa 

aiheutuneiden infrastruktuuriin liittyvien 

rakentamis-, ylläpito-, käyttö- ja 

kehittämiskustannusten korvaamiseen ja 

uusien vaihtoehtoisten 

liikenneinfrastruktuurihankkeiden 

ristiinrahoitukseen; 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

11. ’liikenneperäisen ilman 

pilaantumisen kustannuksilla’ sellaisten 

vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat 

hiukkaspäästöistä sekä otsonia 

muodostavien yhdisteiden kuten typen 

oksidien ja haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden päästöistä ajoneuvoa 

käytettäessä; 

11. ’liikenneperäisen ilman 

pilaantumisen kustannuksilla’ sellaisten 

ihmisten terveydelle aiheutuneiden 

vahinkojen ja ympäristövahinkojen 

kustannuksia, jotka johtuvat 

hiukkaspäästöistä sekä otsonia 

muodostavien yhdisteiden kuten typen 

oksidien ja haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden päästöistä ajoneuvoa 

käytettäessä; 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

12. ’liikenneperäisten meluhaittojen 12. ’liikenneperäisten meluhaittojen 



 

PE613.289v03-00 20/41 AD\1148775FI.docx 

FI 

kustannuksilla’ sellaisten vahinkojen 

kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvojen 

tuottamasta tai ajoneuvojen ja tienpinnan 

vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta; 

kustannuksilla’ sellaisten ihmisten 

terveydelle aiheutuneiden vahinkojen ja 

ympäristövahinkojen kustannuksia, jotka 

johtuvat ajoneuvojen tuottamasta tai 

ajoneuvojen ja tienpinnan 

vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta; 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

 

Komission teksti Tarkistus 

(19)  ’kevyellä ajoneuvolla’ 

henkilöautoa, pienoisbussia tai 

pakettiautoa; 

(19)  ’kevyellä ajoneuvolla’ 

henkilöautoa, pienoisbussia, pakettiautoa 

tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua 

pakettiautoa; 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

 

Komission teksti Tarkistus 

(22)  ’pakettiautolla’ tavaroiden 

kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoa, jonka 

suurin sallittu massa on enintään 

3,5 tonnia; 

(22)  ’pakettiautolla’ ajoneuvoa, jonka 

suurin sallittu massa on enintään 

3,5 tonnia; 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a)  ’tavaroiden kuljetukseen 

tarkoitetulla pakettiautolla’ asetuksessa 
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(EY) N:o 715/20071 a tarkoitettua N1-

luokan III-alaluokan ajoneuvoa, joka on 

tarkoitettu tavaroiden kuljetukseen; 

 __________________  

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 

20 päivänä kesäkuuta 2007, 

moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 

kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 

päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 

ajoneuvojen korjaamiseen ja 

huoltamiseen tarvittavien tietojen 

saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, 

s. 1). 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi) 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) ’päästöttömällä käytöllä’ viitataan 

hybridiajoneuvoihin silloin, kun niiden 

käytöstä ei aiheudu pakokaasupäästöjä 

katetulla tieverkon osalla; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) infrastruktuurien tai 

infrastruktuuriparannusten kustannuksia 

voivat olla erityiset meluhaittojen 

vähentämiseen tai liikenneturvallisuuden 

parantamiseen liittyvät infrastruktuurikulut 

sekä todelliset maksut, jotka 

infrastruktuurin haltija on suorittanut 

objektiivisista ympäristönäkökohdista, 

b) infrastruktuurien tai 

infrastruktuuriparannusten kustannuksia 

voivat olla erityiset meluhaittojen ja ilman 

pilaantumisen vähentämiseen tai 

liikenneturvallisuuden parantamiseen 

liittyvät infrastruktuurikulut sekä todelliset 

maksut, jotka infrastruktuurin haltija on 

suorittanut objektiivisista 
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kuten maaperän suojelu pilaantumiselta. ympäristönäkökohdista, kuten maaperän 

suojelu pilaantumiselta. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä 

tammikuuta 2018 ottaa käyttöön raskaita 

ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 kohdan 

soveltamista. Ennen mainittua ajankohtaa 

käyttöönotetut käyttäjämaksut voidaan 

pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 

2023. 

6. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä 

tammikuuta 2018 ottaa käyttöön raskaita 

ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 kohdan 

soveltamista. Ennen mainittua ajankohtaa 

käyttöönotetut käyttäjämaksut voidaan 

pitää voimassa 31 päivään 

joulukuuta 2021. 

Perustelu 

Ei ole teknistä syytä siihen, että jäsenvaltiot eivät voisi luopua raskaita ajoneuvoja koskevista 

käyttäjämaksuista aikaisemmin. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti Tarkistus 

9.  Raskaisiin ajoneuvoihin 

sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja 

on 1 päivästä tammikuuta 2020 

sovellettava kaikkiin raskaisiin 

ajoneuvoihin. 

9.  Raskaisiin ajoneuvoihin 

sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja 

on 1 päivästä tammikuuta 2020 

sovellettava kaikkiin raskaisiin 

ajoneuvoihin ja kaikkiin tavaroiden 

kuljetukseen tarkoitettuihin 

pakettiautoihin, jotka on varustettu 

asetuksessa (EU) N:o 165/2014 

tarkoitetulla ajopiirturilla. 
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Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 artikla – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Raskaisiin ajoneuvoihin ja kevyisiin 

ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja 

käyttäjämaksuja voidaan ottaa käyttöön tai 

pitää voimassa toisistaan riippumatta. 

10. Raskaisiin ajoneuvoihin ja kevyisiin 

ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja 

käyttäjämaksuja voidaan ottaa käyttöön tai 

pitää voimassa toisistaan riippumatta 

31 päivään joulukuuta 2025. 

Perustelu 

Vinjetit poistetaan asteittain kaikilta ajoneuvoilta 31. joulukuuta 2025 mennessä. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 c artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 

tai ottaa käyttöön ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvan maksun, joka liittyy 

liikenneperäisen ilman pilaantumisen tai 

liikenneperäisten meluhaittojen tai 

molempien kustannuksiin. 

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 

voimassa tai otettava käyttöön kaikkia 

ajoneuvoluokkia koskeva ulkoisiin 

kustannuksiin perustuva maksu, joka liittyy 

liikenneperäisen ilman pilaantumisen tai 

liikenneperäisten meluhaittojen tai 

molempien kustannuksiin. 

Raskaiden ajoneuvojen ulkoisiin 

kustannuksiin perustuva maksu on 

porrastettava ja määritettävä liitteessä III a 

esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja 

menetelmiä sekä liitteessä III b esitettyjä 

viitearvoja noudattaen. 

Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu 

on porrastettava ja määritettävä liitteessä 

III a esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja 

menetelmiä sekä vähintään liitteessä III b 

esitettyjä vähimmäisarvoja noudattaen. 

 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 
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Direktiivi 1999/62/EY 

7 c artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a.  Tietulleja kantavien 

jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 

2022 sovellettava raskaisiin ajoneuvoihin 

ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin 

pakettiautoihin ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvaa maksua, joka liittyy 

liikenneperäisen ilman pilaantumisen ja 

liikenneperäisten meluhaittojen 

kustannuksiin, kaikissa tieverkon osissa, 

joihin sovelletaan infrastruktuurin 

käyttömaksua. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 c artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b.  Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 

tammikuuta 2025 sovellettava kaikkiin 

raskaisiin ja kevyisiin ajoneuvoihin 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa 

maksua, joka liittyy liikenneperäisen 

ilman pilaantumisen ja liikenneperäisten 

meluhaittojen kustannuksiin, tai pidettävä 

maksu voimassa kaikissa tieverkon osissa, 

joihin sovelletaan infrastruktuurin 

käyttömaksua. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 c artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tietulleja kantavien 5. Tietulleja kantavat jäsenvaltiot 
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jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 

2021 sovellettava raskaisiin ajoneuvoihin 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua 

ainakin siinä 7 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun verkon osassa, jossa raskaiden 

ajoneuvojen aiheuttamat 

ympäristövahingot ovat suuremmat kuin 

raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat 

keskimääräiset ympäristövahingot liitteessä 

III a tarkoitettujen asiaa koskevien 

raportointivaatimusten mukaisesti 

määritettyinä.” 

voivat soveltaa raskaisiin ja kevyisiin 
ajoneuvoihin korkeampaa ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvaa maksua siinä 

7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun verkon 

osassa, jossa raskaiden ajoneuvojen ja 

tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen 

pakettiautojen aiheuttamat 

ympäristövahingot ovat suuremmat kuin 

raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden 

kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen 
aiheuttamat keskimääräiset 

ympäristövahingot liitteessä III a 

tarkoitettujen asiaa koskevien 

raportointivaatimusten mukaisesti 

määritettyinä.” 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 c artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a.  Jäsenvaltiot ja toimivaltaiset alueet 

voivat ottaa käyttöön ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun, joka 

liittyy liikenneperäisten ilman 

pilaantumisen tai meluhaittojen 

kustannuksiin, tai pitää maksun voimassa 

niissä tieverkon osissa, joihin ei sovelleta 

infrastruktuurin käyttömaksua. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta (uusi) 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 d a artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Uudessa keruuinfrastruktuurissa 

ruuhkamaksujen keruumenetelmä ei saa 

edistää ruuhkien syntymistä tai 
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pahenemista. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 f artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltio voi korottaa 

infrastruktuurimaksua tietyillä tieosuuksilla 

sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu 

komissiolle, jos näillä tieosuuksilla esiintyy 

säännöllisiä ruuhkia tai jos ajoneuvojen 

käyttö näillä tieosuuksilla aiheuttaa 

merkittäviä ympäristövahinkoja, jos 

seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1. Jäsenvaltio tai toimivaltainen alue 

voi korottaa infrastruktuurimaksua tietyillä 

tieosuuksilla sen jälkeen, kun asiasta on 

ilmoitettu komissiolle, jos näillä 

tieosuuksilla esiintyy säännöllisiä ruuhkia 

tai jos ajoneuvojen käyttö näillä 

tieosuuksilla aiheuttaa merkittäviä 

ympäristövahinkoja, jos seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 f artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) korotus on enintään 15 prosenttia 

7 b artiklan 1 kohdan ja 7 e artiklan 

mukaisesti lasketusta painotetusta 

keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, 

paitsi jos saadut tulot investoidaan 

ydinverkkokäytävien rajat ylittäville 

osuuksille, jolloin korotus saa olla enintään 

25 prosenttia; 

b) korotus on enintään 15 prosenttia 

7 b artiklan 1 kohdan ja 7 e artiklan 

mukaisesti lasketusta painotetusta 

keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, 

paitsi jos saadut tulot investoidaan 

ydinverkkokäytävien rajat ylittäville 

osuuksille, jolloin korotus saa olla enintään 

50 prosenttia; 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 g artikla – 4 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa 

delegoidun säädöksen voimaantulosta 

porrastettava infrastruktuurimaksu ottaen 

huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot 

ja asiaa koskeva ajoneuvoluokitus. Maksut 

on porrastettava niin, ettei mikään 

infrastruktuurimaksu ole yli 100:aa 

prosenttia korkeampi kuin maksu, joka 

peritään vastaavilta ajoneuvoilta, joiden 

hiilidioksidipäästöt ovat pienimmät, mutta 

jotka eivät kuitenkaan ole päästöttömiä. 

Päästöttömien ajoneuvojen 

infrastruktuurimaksuihin on tehtävä 75 

prosentin vähennys korkeimpaan maksuun 

verrattuna. 

Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa 

delegoidun säädöksen voimaantulosta 

porrastettava infrastruktuurimaksu ottaen 

huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot 

ja asiaa koskeva ajoneuvoluokitus. Maksut 

on porrastettava niin, ettei mikään 

infrastruktuurimaksu ole yli 

100:aa prosenttia korkeampi kuin maksu, 

joka peritään vastaavilta ajoneuvoilta, 

joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienimmät, 

mutta jotka eivät kuitenkaan ole 

päästöttömiä. Päästöttömien ajoneuvojen 

infrastruktuurimaksuihin on tehtävä 

75 prosentin vähennys korkeimpaan 

maksuun verrattuna ... päivästä ...kuuta ... 

[tämän direktiivin voimaantulopäivä]. 

Päästöttömään käyttöön on sovellettava 

samaa vähennystä, jos tällainen käyttö 

voidaan osoittaa. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 g artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a.  Komissio laatii viimeistään ... 

päivänä ...kuuta ... (EUVL: lisätään 

päivämäärä: viiden vuoden kuluttua 

tämän direktiivin voimaantulosta) 

arviointikertomuksen, jossa arvioidaan 

päästöttömien ajoneuvojen 

markkinaosuus. Siirretään komissiolle 

valta antaa tarvittaessa 9 e artiklan 

mukaisesti delegoitu säädös, jossa 

lasketaan uudelleen päästöttömiin 

ajoneuvoihin sovellettava vähennys 

korkeimpaan infrastruktuurin 

käyttömaksuun verrattuna. 
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Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 g artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 

tammikuuta 2022 porrastettava tietullit ja 

käyttäjämaksujen tapauksessa vähintään 

vuosimaksut ajoneuvojen hiilidioksidi- ja 

epäpuhtauspäästöjen perusteella liitteessä 

VII esitettyjen sääntöjen mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 

tammikuuta 2022 porrastettava tietullit ja 

käyttäjämaksujen tapauksessa vähintään 

kuukausimaksut ajoneuvojen hiilidioksidi- 

ja epäpuhtauspäästöjen perusteella 

liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 g a artikla – 3 a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Päästöttömien kevyiden 

ajoneuvojen infrastruktuurimaksuihin on 

tehtävä ... päivästä ...kuuta ... [tämän 

direktiivin voimaantulopäivä] 

75 prosentin alennus korkeimpaan 

maksuun verrattuna. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 1999/62/EY 

7 i artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”c a) sellaisille henkilöautojen 

käyttäjille, jotka joutuvat käyttämään tätä 

infrastruktuuria säännöllisesti erityisesti 
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siksi, että he asuvat maaseutualueilla, 

vaikeakulkuisilla alueilla tai eristyneillä 

alueilla, myönnetään enintään 

50 prosentin suuruinen vähennys tai 

alennus.” 

 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Direktiivi 1999/62/EY 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten 

tämän direktiivin tuottamia tuloja 

käytetään. Koko liikenneverkon 

kehittämisen varmistamiseksi 

infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvien maksujen 

tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava 

määrä olisi käytettävä liikennealan 

hyväksi ja koko liikennejärjestelmän 

optimoimiseen.  

”Koko liikenneverkon kehittämisen 

varmistamiseksi infrastruktuurimaksujen ja 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvien 

maksujen tuottamat tulot on käytettävä 

liikennealan hyväksi ja koko 

liikennejärjestelmän optimoimiseen. 

Infrastruktuurimaksujen tuottamat tulot 

tai näitä tuloja vastaava määrä on 

investoitava uudelleen yhteen tai 

useampaan seuraavista: 

 a)  tuetaan Euroopan laajuista 

liikenneverkkoa ja sen kunnossapitoa ja 

hoitoa; 

 b)  optimoidaan logistiikkaa; 

 c)  parannetaan 

liikenneturvallisuutta; 

 d)  tarjotaan valvottuja 

pysäköintialueita. 

Erityisesti ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvien maksujen tuottamat tulot tai 

näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä 

liikenteen tekemiseksi kestävämmäksi, 

muun muassa yhdellä tai useammalla 

seuraavalla tavalla: 

Ulkoisiin kustannuksiin perustuvien 

maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja 

vastaava määrä on käytettävä liikenteen 

tekemiseksi kestävämmäksi sekä ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 

vahinkojen ehkäisemiseksi, muun muassa 

yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla: 

a)  helpotetaan tehokasta hinnoittelua; a)  helpotetaan tehokasta hinnoittelua; 
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b)  vähennetään tieliikenteen 

aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen 

lähteellä; 

b)  vähennetään tieliikenteen 

aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen 

lähteellä; 

c)  lievennetään tieliikenteen 

aiheuttaman ympäristön pilaantumisen 

vaikutuksia sen lähteellä; 

c)  lievennetään tieliikenteen 

aiheuttaman ympäristön pilaantumisen 

vaikutuksia sen lähteellä; 

d)  parannetaan ajoneuvojen 

hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta; 

d)  parannetaan ajoneuvojen 

hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta; 

e)  kehitetään liikenteen käyttäjille 

vaihtoehtoista infrastruktuuria ja/tai 

lisätään nykyistä kapasiteettia; 

e)  kehitetään liikenteen käyttäjille 

vaihtoehtoista infrastruktuuria ja/tai 

lisätään nykyistä kapasiteettia; 

f)  tuetaan Euroopan laajuista 

liikenneverkkoa; 

f)  tuetaan ja edistetään sähköisen 

liikenteen kehittämistä ja 

infrastruktuuria, jolla sähköä siirretään 

ajoneuvoihin; 

g)  optimoidaan logistiikkaa; g)  ristiinrahoitetaan tehokkaita 

vaihtoehtoisia liikennehankkeita, joilla 

edistetään ympäristöystävällistä 

liikennemuotosiirtymää; 

h) parannetaan 

liikenneturvallisuutta; ja 

h)  tuetaan joukkoliikenteen eri 

muotoja.” 

i) tarjotaan valvottuja 

pysäköintialueita. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

9 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) edistetään sähköajoneuvojen ja 

(ladattavien) hybridiajoneuvojen käytön 

lisäämistä; 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

9 e artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle … päivästä 

…kuuta … [tämän direktiivin 

voimaantulopäivä] määräämättömäksi 

ajaksi 7 g artiklan 4 kohdassa, 7 ga artiklan 

4 kohdassa ja 9 d artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle … päivästä 

…kuuta … [tämän direktiivin 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 

7 g artiklan 4 kohdassa, 7 ga artiklan 

4 kohdassa ja 9 d artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta – i alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III – 2 jakso – 2.1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

–  Kustannusten jakaminen raskaille 

ajoneuvoille on tehtävä objektiivisin ja 

avoimin perustein ottamalla huomioon 

raskaiden ajoneuvojen osuus verkon 

liikenteestä ja siihen liittyvät kustannukset. 

Raskaiden ajoneuvojen ajokilometrejä 

voidaan tätä varten mukauttaa 

objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan 

mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’ (*). 

– Kustannusten jakaminen raskaille 

ja kevyille ajoneuvoille on tehtävä 

objektiivisin ja avoimin perustein ottamalla 

huomioon eri ajoneuvojen osuus verkon 

liikenteestä ja siihen liittyvät kustannukset. 

Raskaiden ajoneuvojen ajokilometrejä 

voidaan tätä varten mukauttaa 

objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan 

mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’ (*). 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III – 2 jakso – 2.2 kohta – luetelmakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

– Nämä kustannukset on jaettava 

raskaiden ajoneuvojen ja muun liikenteen 

välillä eri ajoneuvojen todellisten ja 

ennakoitujen ajokilometrien perusteella ja 

niitä voidaan mukauttaa objektiivisesti 

perustelluilla 4 kohdan mukaisilla 

’vastaavuuskertoimilla’.” 

”– Nämä kustannukset on jaettava 

raskaiden ajoneuvojen ja kevyiden 

ajoneuvojen välillä eri ajoneuvojen 

todellisten ja ennakoitujen ajokilometrien 

perusteella ja niitä voidaan mukauttaa 

objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan 

mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’.” 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III a – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN 

PERUSTUVAN MAKSUN PERIMISTÄ 

KOSKEVAT 

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

KORKEAMMAN ULKOISIIN 

KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN 

MAKSUN PERIMISTÄ KOSKEVAT 

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III a – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

perimistä ja, jos sellaista sovelletaan, 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun 

enimmäismäärän laskemista koskevat 

vähimmäisvaatimukset. 

Tässä liitteessä vahvistetaan liitteessä 

III b esitettyjä vähimmäisarvoja 

korkeamman ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvan maksun perimistä ja, jos 

sellaista sovelletaan, ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

enimmäismäärän laskemista koskevat 

vähimmäisvaatimukset. 

 



 

AD\1148775FI.docx 33/41 PE613.289v03-00 

 FI 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III a – 1 jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltion on määritettävä tarkasti 

tieverkkonsa osa tai osat, joihin ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvaa maksua on 

tarkoitus soveltaa. 

Jäsenvaltion on määritettävä tarkasti 

tieverkkonsa osa tai osat, joihin liitteessä 

III b esitettyjä vähimmäisarvoja 

korkeampaa ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvaa maksua on tarkoitus soveltaa. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III a – 2 jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä 

III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvia 

maksuja, sen on ilmoitettava komissiolle 

ajoneuvoluokitus, jonka mukaan ulkoisiin 

kustannuksiin perustuva maksu on 

porrastettu. Sen on myös ilmoitettava 

komissiolle sellaisten teiden sijainti, joihin 

sovelletaan korkeampia ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvia maksuja, 

jäljempänä ’taajamatiet (moottoritiet 

mukaan lukien)’, ja sellaisten teiden 

sijainti, joihin sovelletaan alempia 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvia 

maksuja, jäljempänä ’kaupunkien väliset 

tiet (moottoritiet mukaan lukien)’. 

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä 

III b määriteltyjä vähimmäisarvoja 

korkeampia ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvia maksuja, sen on ilmoitettava 

komissiolle ajoneuvoluokitus, jonka 

mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva 

maksu on porrastettu. Sen on myös 

ilmoitettava komissiolle sellaisten teiden 

sijainti, joihin sovelletaan korkeampia 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvia 

maksuja, jäljempänä ’taajamatiet 

(moottoritiet mukaan lukien)’, ja sellaisten 

teiden sijainti, joihin sovelletaan ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvia 

vähimmäismaksuja, jäljempänä 

’kaupunkien väliset tiet (moottoritiet 

mukaan lukien)’. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 
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Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III a – 3 jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä jaksoa sovelletaan, jos jäsenvaltio 

aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä 

viitearvoja korkeampia ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvia maksuja. 

Tätä jaksoa sovelletaan, jos jäsenvaltio 

aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä 

vähimmäisarvoja korkeampia ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvia maksuja. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III a – 4 jakso – 4.1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä 

III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvia 

maksuja, kyseisen jäsenvaltion tai 

tarvittaessa riippumattoman viranomaisen 

on laskettava liikenneperäisestä ilman 

pilaantumisesta perittävät kustannukset 

seuraavan kaavan avulla: 

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä 

III b määriteltyjä vähimmäisarvoja 

korkeampia ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvia maksuja, kyseisen jäsenvaltion 

tai tarvittaessa riippumattoman 

viranomaisen on laskettava 

liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta 

perittävät kustannukset seuraavan kaavan 

avulla: 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III a – 4 jakso – 4.2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä 

III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia 

ulkoisiin kustannuksiin perustuvia 

maksuja, kyseisen jäsenvaltion tai 

tarvittaessa riippumattoman viranomaisen 

on laskettava liikenneperäisistä 

meluhaitoista perittävät kustannukset 

seuraavien kaavojen avulla: 

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä 

III b määriteltyjä vähimmäisarvoja 

korkeampia ulkoisiin kustannuksiin 

perustuvia maksuja, kyseisen jäsenvaltion 

tai tarvittaessa riippumattoman 

viranomaisen on laskettava 

liikenneperäisistä meluhaitoista perittävät 

kustannukset seuraavien kaavojen avulla: 
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Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite 1 – 1 kohta – d alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III b – otsikko  

 

Komission teksti Tarkistus 

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN 

PERUSTUVAN MAKSUN 

VIITEARVOT 

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN 

PERUSTUVAN MAKSUN 

VÄHIMMÄISARVOT 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite 1 – 1 kohta – d alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III b – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

viitearvot, mukaan lukien ilman 

pilaantumisen ja melun kustannukset. 

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

vähimmäisarvot, mukaan lukien ilman 

pilaantumisen ja melun kustannukset. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III b – taulukko 1 – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Taulukko 1: Raskaiden 

tavarankuljetusajoneuvojen ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

viitearvot 

Taulukko 1: Raskaiden 

tavarankuljetusajoneuvojen ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

vähimmäisarvot 
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Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite 1 – 1 kohta – d alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III b – taulukko 2 – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Taulukko 2: Linja-autojen ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

viitearvot 

Taulukko 2: Linja-autojen ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun 

vähimmäisarvot 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III b – taulukko 2 a (uusi) 

 

Komission teksti 

 

 

Tarkistus 

Taulukko 2 a: Henkilöautojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot 

 

Ajoneuvo  Moottori  Euro-luokka  Esikaupunki  Kaupunkien välinen  

Dieselauto  <1,4 l  Euro 2  1,9  0,9  

Euro 3  1,6  0,9  

Euro 4  1,3  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  

Euro 6  0,6  0,3  

1,4–2,0 l Euro 0 3,6 1,0 

Euro 1  1,9  0,9  

Euro 2  1,8  0,8  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4  1,4  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  
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Euro 6 0,6  0,3  

> 2,0 l Euro 0 3,9 1,3 

Euro 1 1,9 0,9 

Euro 2  1,8  0,9  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4  1,4  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  

Euro 6  0,6  0,3  

Bensiiniauto <1,4 l Euro 0 3,7 2,4 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,5  0,2  

Euro 6  0,5  0,2  

1,4–2,0 l Euro 0 3,9 3,0 

Euro 1  1,1  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

  Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

> 2,0 l Euro 0 4,0 3,0 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,5  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 
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Direktiivi 1999/62/EY 

Liite III b– taulukko 2 b (uusi) 

 

Komission teksti 

 

 

Tarkistus 

Taulukko 2 b: Tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen ulkoisiin 

kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot 

Ajoneuvo  Euro-luokka  Esikaupunki  Kaupunkien välinen  

Tavaroiden 

kuljetukseen 

tarkoitettu 

bensiinipakettiau

to 

Euro 1 2,4 0,7 

Euro 2  1,9 0,4 

Euro 3  1,8  0,4  

Euro 4  1,7  0,3  

Euro 5  1,6  0,3  

Euro 6  1,6  0,3  

Tavaroiden 

kuljetukseen 

tarkoitettu 

dieselpakettiauto 

Euro 1 4,0 1,7 

Euro 2  4,1  1,7  

Euro 3  3,5  1,3  

Euro 4  3,0  1,1  

Euro 5  2,2  0,8  

Euro 6  1,9  0,5  

 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 2 kohta 

Direktiivi 1999/62/EY 

Liite V – 1 jakso – taulukko 2 

 

Komission teksti 

Taulukko 2: Vastaavuuskertoimet eri ajoneuvoluokkien ruuhkamaksutasojen välisen suhteen 

määrittämiseksi 

Ajoneuvoluokka Vastaavuuskerroin 

Kevyet ajoneuvot 1 



 

AD\1148775FI.docx 39/41 PE613.289v03-00 

 FI 

Niveltämättömät raskaat 

tavarankuljetusajoneuvot 

1,9 

Linja-autot 2,5 

Nivelletyt raskaat tavarankuljetusajoneuvot 2,9 

 

Tarkistus 

Taulukko 2: Vastaavuuskertoimet eri ajoneuvoluokkien ruuhkamaksutasojen välisen suhteen 

määrittämiseksi 

Ajoneuvoluokka Vastaavuuskerroin 

Kevyet ajoneuvot 1 

Niveltämättömät raskaat 

tavarankuljetusajoneuvot 

1,9 

Linja-autot 1,5 

Nivelletyt raskaat tavarankuljetusajoneuvot 2,9 
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