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Raskete kaubaveokite maksustamine ***II 

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise 

seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate 

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

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (15145/1/2010 – C7-0045/2011); 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. detsembri 2009. aasta arvamust1; 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 12. veebruari 2009. aasta arvamust2; 

– võttes arvesse komisjoni arvamust (KOM(2011)0069); 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2008)0436) suhtes3; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 66; 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0171/2011), 

1. võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha; 

2. kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile; 

3. võtab teadmiseks komisjoni avalduse ning nõukogu eesistujariigi Ungari ja tulevaste 

eesistujariikide Poola, Taani ja Küprose ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale 

resolutsioonile; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1   ELT C 255, 22.9.2010, lk 92. 
2   ELT C 120, 28.5.2009, lk 47. 
3  ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 345. 
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Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 7. juunil 2011. aastal eesmärgiga 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/.../EL, millega muudetakse 

direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride 

kasutamise eest 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht 

õigusakti (direktiiv 2011/76/EL) lõplikule kujule.) 

 



 

LISA 

Euroopa Parlamendi avaldus 

Euroopa Parlament avaldab kahetsust, et nõukogu ei nõustunud direktiivi 1999/62/EÜ muutmise 

ettepaneku raames vastavustabelite kohustusliku avaldamisega.  Seetõttu deklareeritakse 

käesolevaga, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelistes kolmepoolsetes läbirääkimistes 23. mail 

2011 saavutatud kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi suhtes, millega muudetakse 

direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride 

kasutamise eest (Eurovignette), ei piira vastavustabelite üle peetavate institutsioonidevaheliste 

läbirääkimiste tulemusi. 

Euroopa Parlament palub Euroopa Komisjonil teavitada parlamenti kaheteistkümne kuu jooksul 

pärast käesoleva kokkuleppe vastuvõtmist täiskogu istungil ja esitada ülevõtmisperioodi lõpus 

aruanne liikmesriikide praktika kohta vastavustabelite koostamisel, millest peaks võimalikult täpselt 

ilmnema vastavus käesoleva direktiivi ja üleminekumeetmete vahel, ning nende avaldamisel. 

Komisjoni avaldus vastavustabelite kohta 

Komisjon tuletab meelde, et on võtnud kohustuse tagada, et liikmesriigid koostaksid 

vastavustabelid, milles seostatakse nende poolt võetavad ülevõtmismeetmed ELi direktiiviga, ning 

edastaksid need ELi õigusaktide ülevõtmise raames komisjonile kodanike, parema õigusloome ja 

õigusliku läbipaistvuse huvides ja selleks, et aidata kaasa siseriiklike normide ELi sätetega 

vastavuse kontrollimisel. 

Komisjon avaldab kahetsust, et puudub toetus sättele, mis sisaldub ettepanekus võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv (millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite 

maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (Eurovignette)) ning mille eesmärk 

on muuta vastavustabelite kehtestamine kohustuslikuks.  

Kompromissi vaimus ja selleks, et tagada nimetatud ettepaneku viivitamatu vastuvõtmine, on 

komisjon nõus tekstis sisalduva vastavustabeleid käsitleva kohustusliku sätte vahetamisega 

asjakohase põhjenduse vastu, milles julgustatakse liikmesriike sellist teguviisi järgima. Komisjon 

teavitab parlamenti kaheteistkümne kuu jooksul alates käesoleva kokkuleppe vastuvõtmisest 

täiskogu istungil ja esitab ülevõtmisperioodi lõpus aruande selle kohta, millist praktikat  kasutavad 

liikmesriigid enda ja liidu huvides vastavustabelite koostamisel, millest peaks võimalikult täpselt 

ilmnema vastavus käesoleva direktiivi ja üleminekumeetmete vahel, ning nende avaldamisel.  

Komisjoni poolt kõnealuses küsimuses võetud seisukoht ei kujuta endast siiski pretsedenti. 

Komisjon jätkab jõupingutusi, et leida koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga sellele 

institutsioonilisele horisontaalküsimusele asjakohane lahendus. 

Nõukogu eesistujariigi Ungari ja tulevaste eesistujariikide Poola, Taani ja Küprose avaldus 

Käesolevaga deklareeritakse, et nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelistes kolmepoolsetes 

läbirääkimistes 23. mail 2011 saavutatud kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

suhtes, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta 

teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (Eurovignette), ei piira vastavustabelite üle peetavate 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusi. 


