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18.10.2018 A8-0202/142 

Pakeitimas 142 

Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Komunikate dėl Europos 

mažataršio judumo strategijos14 Komisija 

paskelbė, kad ketina peržiūrėti direktyvą 

dėl sunkvežimių apmokestinimo, kad būtų 

galima apmokestinimą diferencijuoti pagal 

išmetamą anglies dioksido kiekį, o kai 

kuriuos jos principus taikyti ir vietos bei 

tolimojo susisiekimo autobusams ir 

lengviesiems automobiliams bei 

furgonams; 

(2) Komunikate dėl Europos 

mažataršio judumo strategijos14 Komisija 

paskelbė, kad ketina peržiūrėti direktyvą 

dėl sunkvežimių apmokestinimo, kad būtų 

galima apmokestinimą diferencijuoti pagal 

išmetamą anglies dioksido kiekį; 

_________________ _________________ 

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

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Pakeitimas 143 

Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) visos sunkiosios transporto 

priemonės daro didelį poveikį kelių 

infrastruktūrai ir prisideda prie oro 

taršos, o lengvosios transporto priemonės 

yra daugelio neigiamų kelių transporto 

taršos ir grūsčių padarinių aplinkai ir 

visuomenei šaltinis. Vienodų sąlygų ir 

sąžiningos konkurencijos sumetimais 

turėtų būti užtikrinta, kad Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

1999/62/EB15 nustatyta rinkliavų ir 

naudotojo mokesčių sistema būtų pradėta 

taikyti ir toms transporto priemonės, 

kurioms iki šiol ji taikoma nebuvo. Todėl į 

tos direktyvos taikymo sritį turėtų būti 

įtrauktos ne tik dabar į ją įeinančios 

krovinius gabenančios sunkiosios 

transporto priemonės, bet ir kitos 

sunkiosios transporto priemonės, taip pat 

lengvosios transporto priemonės, įskaitant 

lengvuosius automobilius; 

Išbraukta. 

_________________  

15 1999 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių 

transporto priemonių apmokestinimo už 

naudojimąsi tam tikra infrastruktūra 

(OL L 187, 1999 7 20, p. 42). 

 

Or. en 
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Pakeitimas 144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) pagal laiką skaičiuojami 

naudotojo mokesčiai dėl savo pobūdžio 

netiksliai atspindi faktiškai patiriamus 

infrastruktūros kaštus ir dėl panašių 

priežasčių nėra veiksmingi skatinant 

diegti švaresnes ir veiksmingesnes 

operacijas ar mažinant grūstis. Todėl jie 

turėtų būti palaipsniui pakeisti atstumu 

grindžiamais mokesčiais, kurie yra ne 

tokie diskriminaciniai, veiksmingesni ir 

efektyvesni; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0202/145 

Pakeitimas 145 

Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) lengvosios transporto priemonės 

lemia du trečdalius neigiamo kelių 

transporto poveikio aplinkai ir sveikatai. 

Todėl svarbu skatinti naudoti švariausių 

ir veiksmingiausių technologijų 

transporto priemones diferencijuojant 

kelių mokesčius pagal Komisijos 

reglamentuose (ES) 2016/42718, 

(ES) 2016/64619 ir (ES) 2017/xxx20 

apibrėžtus atitikties koeficientus; 

Išbraukta. 

_________________  

18 2016 m. kovo 10 d. Komisijos 

reglamentas (ES) 2016/427, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų 

kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių 

transporto priemonių (euro 6) (OL L 82, 

2016 3 31, p. 1–98). 

 

19 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos 

reglamentas (ES) 2016/646, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų 

kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių 

transporto priemonių (euro 6) (OL L 109, 

2016 4 26, p. 1–22). 

 

20   

Or. en 
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Pakeitimas 146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) kelių grūsčių, prie kurių 

skirtingomis proporcijomis prisideda visos 

motorinės transporto priemonės, kaštai 

atitinka maždaug 1 % BVP. Didelė šių 

kaštų dalis gali būti priskirta 

tarpmiestinėms grūstims. Todėl turėtų 

būti leista taikyti specialų grūsčių 

mokestį, su sąlyga, kad jis taikomas visų 

kategorijų transporto priemonėms. Kad 

mokestis būtų veiksmingas ir 

proporcingas, jį reikia apskaičiuoti 

remiantis ribiniais grūsčių kaštais ir 

diferencijuoti pagal vietą, laiką ir 

transporto priemonės kategoriją. Siekiant 

maksimaliai padidinti teigiamą grūsčių 

mokesčių poveikį atitinkamos pajamos 

turėtų būti skiriamos projektams, kuriais 

siekiama panaikinti problemos priežastis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Pakeitimas 147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) grūsčių mokesčiai turėtų 

proporcingai atspindėti faktinius kaštus, 

kuriuos kiekviena transporto priemonė 

lemia tiesiogiai kitiems kelių naudotojams 

ir netiesiogiai plačiajai visuomenei. 

Siekiant, kad tie mokesčiai 

neproporcingai nekliudytų laisvam 

žmonių ir prekių judėjimui, jie turėtų būti 

apriboti iki tam tikrų sumų, atspindinčių 

ribinius grūsčių kaštus, patiriamus beveik 

viso pajėgumo sąlygomis, t. y. kai eismo 

apimtis priartėja prie kelio pralaidumo 

ribos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Pakeitimas 148 

Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) kelių mokesčiai gali padėti sutelkti 

išteklius, kurie padeda finansuoti aukštos 

kokybės transporto infrastruktūros 

priežiūrą ir plėtrą. Todėl tikslinga skatinti 

valstybes nares kelių apmokestinimo 

pajamas naudoti atitinkamoms reikmėms ir 

šiuo tikslu reikalauti, kad jos teiktų 

tinkamas tų pajamų naudojimo ataskaitas. 

Tai visų pirma turėtų padėti nustatyti 

galimas finansavimo spragas ir padidinti 

visuomenės palankumą kelių 

apmokestinimui; 

(19) kelių mokesčiai gali padėti sutelkti 

išteklius, kurie padeda finansuoti aukštos 

kokybės transporto infrastruktūros 

priežiūrą ir plėtrą. Todėl būtų tikslinga, jei 

valstybės narės kelių apmokestinimo 

pajamas naudotų atitinkamoms reikmėms 

ir šiuo tikslu būtų tikslinga reikalauti, kad 

jos teiktų tinkamas tų pajamų naudojimo 

ataskaitas. Iš rinkliavų gautos pajamos 

turi būti investuojamos į transporto 

infrastruktūros priežiūrą. Tai visų pirma 

turėtų padėti nustatyti galimas finansavimo 

spragas ir padidinti visuomenės palankumą 

kelių apmokestinimui; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Pakeitimas 149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra 

infrastruktūra 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) šios direktyvos tikslo, t. y. visų 

pirma užtikrinti, kad kitoms transporto 

priemonėms nei sunkiasvorės krovininės 

transporto priemonės taikomos 

nacionalinės kainų nustatymo schemos 

būtų taikomos pagal nuoseklią sistemą, 

kuri užtikrintų vienodas sąlygas visoje 

Sąjungoje, valstybės narės negali deramai 

pasiekti pačios ir to tikslo dėl 

tarpvalstybinio kelių transporto pobūdžio 

ir šioje direktyvoje įvardytų problemų 

būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, todėl, 

laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 

straipsnyje nustatyto subsidiarumo 

principo, Sąjunga gali tvirtinti priemones. 

Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šia direktyva 

neviršijama to, kas būtina nurodytam 

tikslui pasiekti; 

Išbraukta. 

Or. en 

 


