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Výběr poplatků za užívání komunikací těžkými nákladními vozidly ***II 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 k postoji Rady v 

prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 

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

 

(Řádný legislativní postup: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (15145/1/2010 – C7-0045/2011), 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. 

prosince 20091, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. února 20092, 

– s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2011)0069), 

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení3 k návrhu Komise předloženému 

Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0436), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 66 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní 

ruch (A7-0171/2011), 

1. přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení; 

2. schvaluje prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení; 

3. bere na vědomí prohlášení Komise a společné prohlášení maďarského předsednictví a 

nadcházejícího polského, dánského a kyperského předsednictví Rady připojené k tomuto 

usnesení; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 

                                                 
1  Úř. věst. C 255, 22. 9. 2010, s. 92. 
2  Úř. věst. C 120, 28. 5. 2009, s. 47. 
3  Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 345. 
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Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2011 k přijetí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice 

1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2011/76/EU.) 



PŘÍLOHA 

Prohlášení Evropského parlamentu 

Evropský parlament lituje skutečnosti, že Rada nebyla v souvislosti s návrhem na změnu 

směrnice 1999/62/ES ochotna akceptovat povinné zveřejnění srovnávacích tabulek.  Tímto 

prohlašuje, že dohoda dosažená mezi Evropským parlamentem a Radou při trojstranném 

jednání konaném dne 23. května 2011 ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou 

se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací 

těžkými nákladními vozidly (Eurovignette), nepředjímá výsledek interinstitucionálních jednání 

o srovnávacích tabulkách. 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby jej do dvanácti měsíců po přijetí této 

dohody informovala na plenárním zasedání  a aby na konci období pro provedení vypracovala 

zprávu o praxi členských států při vypracovávání jejich vlastních tabulek, z níž bude co nejvíce 

patrné srovnání  mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a zveřejní je. 

Prohlášení Komise o srovnávacích tabulkách 

Komise připomíná, že je odhodlána zajistit, aby členské státy v zájmu občanů, v zájmu 

zdokonalení tvorby právních předpisů a zvyšování jejich transparentnosti a s cílem usnadnit 

posuzování souladu vnitrostátních právních předpisů s právem Unie vytvářely srovnávací 

tabulky, z nichž bude patrné spojení směrnice EU s prováděcími opatřeními přijatými 

členskými státy, a aby v rámci provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu tyto 

tabulky předkládaly Komisi. 

Komise vyslovuje politování nad nedostatkem podpory pro ustanovení zahrnutá do návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru 

poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(Eurovignette), jejichž cílem bylo učinit vytvoření srovnávacích tabulek povinným. 

Komise je v duchu kompromisu a v zájmu zajištění bezodkladného přijetí návrhu ochotna 

přistoupit na to, aby bylo v textu obsažené mandatorní ustanovení o srovnávacích tabulkách 

nahrazeno příslušným bodem odůvodnění, v němž by byly členské státy vybídnuty k 

dodržování tohoto postupu. Bude do dvanácti měsíců po přijetí této dohody na plenárním 

zasedání informovat a na konci období pro provedení vypracuje zprávu o praxi členských států 

při vypracovávání, pro svou potřebu i v zájmu Unie, jejich vlastních tabulek, z nichž bude co 

nejvíce patrné srovnání  mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a zveřejní je. 

Postoj, který Komise zaujímá v souvislosti s tímto návrhem, však nesmí být považován za 

precedens. Komise bude pokračovat ve svém úsilí o to, aby ve spolupráci s Evropským 

parlamentem a Radou nalezla vhodné řešení této horizontální institucionální otázky. 

Prohlášení maďarského a nadcházejícího polského, dánského a kyperského předsednictví 

Rady 

Tímto se prohlašuje, že dohoda dosažená mezi Radou a Evropským parlamentem při 

trojstranném jednání konaném dne 23. května 2011 ohledně směrnice Evropského parlamentu a 

Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních 

komunikací těžkými nákladními vozidly (Eurovignette), nepředjímá výsledek 

interinstitucionálních jednání o srovnávacích tabulkách. 


