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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0202/160 

Muudatusettepanek  160 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Alates [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäev] ei kehtesta 

liikmesriigid kasutusmakse 

kergsõidukitele. Enne kõnealust 

kuupäeva kehtestatud kasutusmaksud 

kaotatakse järk-järgult 31. detsembriks 

2027. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/161 

Muudatusettepanek  161 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui kasutusmakse kohaldatakse 

sõiduautode suhtes, peab taristu olema 

kättesaadav vähemalt järgmisteks 

ajavahemikeks: kümme päeva, kuu või 

kaks kuud või mõlemad ja aasta. 

Kahekuine maksumäär on kuni 30 % 

aastasest maksumäärast, igakuine 

maksumäär on kuni 18 % aastasest 

maksumäärast ja 10-päevane maksumäär 

on kuni 8 % aastasest maksumäärast. 

välja jäetud 

Liikmesriigid võivad taristu kasutamise 

ette näha ka muudeks ajavahemikeks. Sel 

juhul kohaldavad liikmesriigid 

maksumäärasid vastavalt võrdse 

kohtlemise põhimõttele, võttes arvesse 

kõiki asjassepuutuvaid tegureid, eelkõige 

aastamäära ja teisi esimeses lõigus 

osutatud ajavahemikel kohaldatavaid 

määrasid, kasutusel olevaid süsteeme ja 

halduskulusid. 

 

Kasutusmaksukavade puhul, mis on vastu 

võetud enne 31. maid 2017, võivad 

liikmesriigid säilitada esimeses lõigus 

sätestatud piirmääradest suuremad 

määrad, kui need kehtisid enne seda 

kuupäeva, ja vastavad suuremad määrad 

teiste kasutuse ajavahemike jaoks, 

järgides võrdse kohtlemise põhimõtet. Nad 

 



 

AM\1166471ET.docx  PE624.159v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

peavad siiski vastama esimeses lõigus 

sätestatud piirmääradele ning teisele 

lõigule niipea, kui oluliselt muudetud tee- 

või kasutusmaksukord jõustub, ning 

hiljemalt 1. jaanuarist 2024. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/162 

Muudatusettepanek  162 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Väikebusside ja kaubikute puhul 

järgivad liikmesriigid kas lõiget 2 või 

lõiget 3. Liikmesriigid kehtestavad 

väikebussidele ja kaubikutele kõrgemad 

kasutusmaksud kui sõiduautodele 

hiljemalt 1. jaanuarist 2024.“ 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/163 

Muudatusettepanek  163 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7da 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Lisatakse artikkel 7da: välja jäetud 

„  

1. Liikmesriigid võivad vastavalt V 

lisas sätestatud nõuetele kehtestada 

ummikumaksu oma teedevõrgu mis tahes 

osas, kus esineb ummikuid. 

Ummikumaksu võib kohaldada ainult 

nendel teelõikudel, kus esineb pidevalt 

ummikuid, ja üksnes ajavahemikel, mil 

ummikud enamasti esinevad. 

 

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 

lõikes 1 osutatud teelõigud ja 

ajavahemikud, võttes aluseks objektiivsed 

kriteeriumid, mis on seotud teedel ja 

nende ümbruses tekkivate ummikute 

suurusega, näiteks keskmine hilinemine 

või järjekorra pikkus. 

 

3. Mis tahes teedevõrguosas 

kehtestatud ummikumaksu kohaldatakse 

mittediskrimineerivalt kõigi 

sõidukikategooriate suhtes kooskõlas 

standardsete samaväärsuskordajatega, 

mis on esitatud V lisas. 

 

4. Ummikumaks kajastab kulusid, 

mida sõiduk põhjustab teistele liiklejatele 

ja kaudselt kogu ühiskonnale, kuid see ei 

tohi mis tahes teeliigi puhul ületada VI 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

lisas sätestatud maksimummäärasid. 

5. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

asjakohased mehhanismid 

ummikumaksude mõju jälgimiseks ja 

nende taseme läbivaatamiseks. Maksud 

vaadatakse korrapäraselt läbi vähemalt 

iga kolme aasta järel, tagamaks, et need ei 

ole suuremad kui kõnealuses liikmesriigis 

esinevad ummikukulud nendel 

teelõikudel, mille suhtes on kehtestatud 

ummikumaks.“ 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/164 

Muudatusettepanek  164 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7f – lõige 1 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Piiriüleste projektide puhul võib 

hinnalisandit kohaldada vaid juhul, kui 

kõik projektiga seotud liikmesriigid on 

sellega nõus. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/165 

Muudatusettepanek  165 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7ga 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Lisatakse artikkel 7ga:  välja jäetud 

„Artikkel 7ga  

1. Kuni 31. detsembrini 2021 võivad 

liikmesriigid kergsõidukite puhul 

diferentseerida tee- ja kasutusmakse 

olenevalt sõiduki keskkonnamõjust. 

 

2. Alates 1. jaanuarist 2022 

diferentseerivad liikmesriigid vähemalt 

tee- ja kasutusmaksude aastamäärasid 

vastavalt sõidukite CO2 ja saasteainete 

heitele kooskõlas VII lisas sätestatud 

eeskirjadega. 

 

3. Kui sõidukijuht või, kui see on 

asjakohane, veoettevõtja ei ole 

kontrollimisel võimeline esitama sõiduki 

heitgaasiklassi tõendamiseks vajalikke 

dokumente (vastavussertifikaati) vastavalt 

komisjoni määrusele (EL) …/…,****** 

võivad liikmesriigid kohaldada kõrgeimat 

maksumäära või kasutusmaksu kõrgeimat 

aastamäära. 

 

4. Kooskõlas artikliga 9e on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte VII lisa muutmiseks, et 

kohandada lisas esitatud andmeid tehnika 

arenguga. 

 

_____________ 

****** Komisjoni xxx määrus (EL) 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2017/xxx, millega täiendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 

nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 

tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 

ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 

heitmetega ning sõidukite remondi- ja 

hooldusteabe kättesaadavust, ning millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning 

komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja 

komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 

692/2008 (ELT L xxx) ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 

2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega 

kehtestatakse raamistik mootorsõidukite 

ja nende haagiste ning selliste sõidukite 

jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestike kinnituse kohta 

(raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, 

lk 1).“ 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/166 

Muudatusettepanek  166 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt c 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 7j – lõige 4 – esimene lause 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) lõike 4 esimene lause asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„Kui see on majanduslikult otstarbekas, 

kehtestavad liikmesriigid väliskulumaksu 

ja ummikumaksu ning koguvad neid 

direktiivi 2004/52/EÜ artikli 2 lõike 1 

nõuetele vastava elektroonilise süsteemi 

abil.“ 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/167 

Muudatusettepanek  167 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt b 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 3: välja jäetud 

„3. Ummikumaksust saadavat tulu või 

selle tulu rahalise väärtuse ekvivalenti 

tuleks kasutada ummikuprobleemi 

lahendamiseks, tehes eelkõige järgmist: 

 

(a) toetada ühistranspordi taristut ja 

teenuseid; 

 

(b) kõrvaldada üleeuroopalise 

transpordivõrgu probleemkohad; 

 

(c) arendada alternatiivset taristut 

transpordikasutajate jaoks.“ 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0202/168 

Muudatusettepanek  168 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) ummikumaksu kaudu saadud 

kogutulu; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0202/169 

Muudatusettepanek  169 

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 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

Direktiiv 1999/62/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) hinnang maksustatud võrgu 

ummikute suurusele tipptundidel, mis 

põhineb tegelikel liiklusvaatlustel, mida 

tehakse asjaomase võrgu representatiivse 

hulga ummikutega teelõikudel, ning selle 

areng alates eelmisest aruandest. 

välja jäetud 

Or. en 


