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1.6.2011 A7-0171/37 

Módosítás  37 

Brian Simpson 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A7-0171/2011 

Saïd El Khadraoui 

A nehéz tehergépjármővekre kivetett díjak 

15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD) 

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (1a) jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz 

csatolt nyilatkozatát; 

Or. en 

Tájékoztatásul a nyilatkozat szövege: 

„Az Európai Parlament sajnálja, hogy a Tanács nem mutatott készséget a korrelációs 

táblázatnak az 1999/62/EK irányelv módosítására irányuló javaslattal összefüggésben történı 

kötelezı közzétételére. Ezennel kijelentjük, hogy az Európai Parlament és a Tanács között a 

2011. május 23-i háromoldalú párbeszéd keretében a nehéz tehergépjármővekre egyes 

infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (euromatrica) szóló 1999/62/EK irányelvet 

módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozóan elért megállapodás nem érinti 

a korrelációs táblázatról folytatott intézményközi tárgyalások eredményét. 

Az Európai Parlament felhívja az Európai Bizottságot, hogy a megállapodás plenáris ülésen 

történı elfogadása után tizenkét hónapon belül nyújtson számára tájékoztatást, az átültetésre 

elıirányzott idıtartam letelte után pedig nyújtson be jelentést a tagállamok arra vonatkozó 

gyakorlatáról, hogy miképpen állítják össze saját, az ezen irányelv és az átültetési 

intézkedések kapcsolatát a lehetıségekhez képest a legnagyobb mértékben tükrözı 

táblázataikat, továbbá tegye ezeket nyilvánossá.” 

Indokolás 

A jogalkotási állásfoglalásban utalni kell erre a nyilatkozatra. 
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1.6.2011 A7-0171/38 

Módosítás  38 

Brian Simpson 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A7-0171/2011 

Saïd El Khadraoui 

A nehéz tehergépjármővekre kivetett díjak 

15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD) 

A Tanács álláspontja 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 b bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (1b) tudomásul veszi a Bizottság 

nyilatkozatát, valamint a Tanács magyar 

elnökségének és jövendı lengyel, dán és 

ciprusi elnökségének ezen 

állásfoglaláshoz csatolt közös 

nyilatkozatát; 

Or. en 

Tájékoztatásul a nyilatkozatok szövege: 

A Bizottság nyilatkozata a korrelációs táblázatra vonatkozóan 

A Bizottság emlékeztet azon kötelezettségére, hogy biztosítania kell, hogy a tagállamok 

korrelációs táblázatban foglalják össze az uniós irányelv átültetésére vonatkozó 

intézkedéseiket, és e táblázatokat az uniós jogszabályok átültetésének keretében továbbítsák a 

Bizottsághoz, a polgárok, a jobb jogalkotás és a növekvı mértékő átláthatóság érdekében, 

valamint a nemzeti szabályozás uniós rendelkezéseknek való megfelelısége vizsgálatának 

elısegítése céljából. 

 

A Bizottság sajnálja, hogy nem kapott támogatást a nehéz tehergépjármővekre egyes 

infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (euromatrica) szóló 1999/62/EK irányelvet 

módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatban foglalt azon 

rendelkezés, amelynek célja a korrelációs táblázatok összeállításának kötelezıvé tétele volt. 

 

A Bizottság – a kompromisszumkészség szellemében és a javaslat azonnali elfogadásának 

biztosítása érdekében – kész elfogadni a szövegbe illesztett korrelációs táblázatot kötelezıen 

elıíró rendelkezés felcserélését egy olyan preambulumbekezdéssel, amely a tagállamokat arra 

ösztönzi, hogy tegyék magukévá e gyakorlatot. A Bizottság e megállapodás plenáris ülésen 
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történı elfogadása után tizenkét hónapon belül tájékoztatást fog nyújtani, az átültetésre 

elıirányzott idıtartam letelte után pedig jelentést fog benyújtani a tagállamok arra vonatkozó 

gyakorlatáról, hogy miképpen állítják össze – saját és az Unió érdekében – saját, az ezen 

irányelv és az átültetési intézkedések kapcsolatát a lehetıségekhez képest legnagyobb 

mértékben tükrözı táblázataikat, továbbá ezeket nyilvánossá fogja tenni. 

 

Ugyanakkor a Bizottság által e kérdésben elfoglalt álláspont nem tekinthetı 

precedensértékőnek. A Bizottság további erıfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy az 

Európai Parlamenttel és a Tanáccsal közösen megfelelı megoldást találjon erre a horizontális 

intézményi kérdésre. 

 

A Tanács magyar és jövendı lengyel, dán és ciprusi elnökségének nyilatkozata 

 

Ezennel kijelentjük, hogy a Tanács és az Európai Parlament között a 2011. május 23-i 

háromoldalú párbeszéd keretében a nehéz tehergépjármővekre egyes infrastruktúrák 

használatáért kivetett díjakról (euromatrica) szóló 1999/62/EK irányelvet módosító európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozóan elért megegyezés nem érinti a korrelációs 

táblázatról folytatott intézményközi tárgyalások eredményét.  

Indokolás 

A jogalkotási állásfoglalásban utalni kell erre a nyilatkozatra. 


