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Pakeitimas  37 

Brian Simpson 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A7-0171/2011 

Saïd El Khadraoui 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas 

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

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas 

Teis÷kūros rezoliucijos projektas 

1 a dalis (nauja) 

 

Teis÷kūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a. patvirtina prie šios rezoliucijos 

pridedamą pareiškimą; 

Or. en 

Pareiškimo tekstas susipažinti: 

„Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nepasirengusi pritarti privalomam atitikties 

lentelių paskelbimui atsižvelgiant į pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 

1999/62/EB.  Skelbiama, kad 2011 m. geguž÷s 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Europos 

Parlamento ir Tarybos susitarimas d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš 

dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB d÷l sunkiasvorių krovinių transporto priemonių 

apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjet÷“) neturi įtakos 

tarpinstitucinių derybų d÷l atitikties lentelių rezultatams. 

Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją per 12 m÷nesių nuo šio susitarimo 

patvirtinimo plenariniame pos÷dyje jį informuoti ir perk÷limo į nacionalinę teisę laikotarpio 

pabaigoje parengti pranešimą d÷l valstybių narių praktikos, susijusios su atitikties lentelių 

parengimu, kuriame kaip įmanoma išsamiau būtų parodoma šios direktyvos ir perk÷limo į 

nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir šias lenteles paskelbti viešai.“ 

 

Pagrindimas 

Teis÷kūros rezoliucijoje reikia nurodyti šį pareiškimą. 
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1.6.2011 A7-0171/38 

Pakeitimas  38 

Brian Simpson 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Rekomendacija antrajam svarstymui A7-0171/2011 

Saïd El Khadraoui 

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas 

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

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas 

Teis÷kūros rezoliucijos projektas 

1 b dalis (nauja) 

 

Teis÷kūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1b. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą ir 

Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir 

pirmininkausiančių Lenkijos, Danijos ir 

Kipro bendrą pareiškimą, prid÷tus prie 

šios rezoliucijos; 

Or. en 

Pareiškimų tekstas susipažinti: 

Statement by the Commission on correlation tables 

Komisija primena savo įsipareigojimą užtikrinti, kad valstyb÷s nar÷s parengtų atitikties 

lenteles, kuriose būtų pateiktos jų patvirtintų perk÷limo į nacionalinę teisę priemonių ir 

ES direktyvos sąsajos, ir vadovaudamosi nuostatomis d÷l ES teis÷s aktų perk÷limo į 

nacionalinę teisę pateiktų jas Komisijai, siekiant užtikrinti piliečių interesus, geresnę teis÷kūrą 

bei didesnį teisinį skaidrumą ir pad÷ti atlikti nacionalinių taisyklių ir ES nuostatų atitikties 

patikrinimą. 

 

Komisija apgailestauja, kad trūko pritarimo į pasiūlymą d÷l Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB d÷l sunkiasvorių krovinių 

transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjet÷“) 

įtrauktai nuostatai d÷l privalomo atitikties lentelių rengimo. 

 

Komisija, siekdama kompromiso ir užtikrinti, kad tas pasiūlymas būtų priimtas nedelsiant, 

gali pritarti tekste pateiktos nuostatos d÷l privalomo atitikties lentelių rengimo pakeitimui 

atitinkama konstatuojamąja dalimi, kuria valstyb÷s nar÷s būtų skatinamos laikytis šios 

praktikos. Ji per 12 m÷nesių nuo šio susitarimo patvirtinimo plenariniame pos÷dyje informuos 

ir perk÷limo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigoje parengs pranešimą d÷l valstybių narių 

praktikos, susijusios su jų atitikties lentelių parengimu sau pačioms ir Sąjungos bendrojo 
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intereso labui, kuriose kaip įmanoma išsamiau bus parodoma šios direktyvos ir perk÷limo į 

nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir su šių lentelių paskelbimu viešai. 

 

Tačiau Komisijos pozicija, kurios ji laikosi šio dokumento atveju, neturi būti laikoma 

precedentu. Komisija toliau d÷s pastangas, kad kartu su Europos Parlamentu ir Taryba rastų 

tinkamą šio horizontaliojo institucinio klausimo sprendimą. 

 

Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir pirmininkausiančių Lenkijos, Danijos ir Kipro 

pareiškimas 

 

Skelbiama, kad 2011 m. geguž÷s 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Tarybos ir Europos 

Parlamento susitarimas d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 

keičiama Direktyva 1999/62/EB d÷l sunkiasvorių krovinių transporto priemonių 

apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjet÷“) neturi įtakos 

tarpinstitucinių derybų d÷l atitikties lentelių rezultatams.  

 

Pagrindimas 

Teis÷kūros rezoliucijoje reikia nurodyti šiuos pareiškimus. 

 

 


