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Verojen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***II 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2011 neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

antamiseksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 

tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (15145/1/2010 – 

C7-0045/2011), 

 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. joulukuuta 2009 antaman 

lausunnon1, 

 

– ottaa huomioon alueiden komitean 12. helmikuuta 2009 antaman lausunnon2, 

 

– ottaa huomioon komission lausunnon (KOM(2011)0069), 

 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan3 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0436), 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 

kohdan, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan, 

 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn 

(A7-0171/2011), 

 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan; 

 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman; 

 

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman sekä 

neuvoston puheenjohtajavaltion Unkarin ja tulevien puheenjohtajavaltioiden Puolan, 

Tanskan ja Kyproksen yhteisen lausuman; 

 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 EUVL C 255, 22.9.2010, s. 92. 
2 EUVL C 120, 28.5.2009, s. 47. 
3 EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 345. 
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 7. kesäkuuta 2011, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi verojen ja 

maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien 

käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta 

 

 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, direktiiviä 2011/76/EU.) 



LIITE 

 

Euroopan parlamentin lausuma 

 

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei neuvosto ollut valmis hyväksymään 

vastaavuustaulukoiden pakollista julkaisemista direktiivin 1999/62/EY muuttamista koskevan 

ehdotuksen yhteydessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston kolmikantakokouksessa 

23. toukokuuta 2011 saavuttama sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 

verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 

infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta ei vaikuta 

vastaavuustaulukoista käytävien toimielinten välisten neuvottelujen tulokseen. 

 

Euroopan parlamentti kehottaa Euroopan komissiota tiedottamaan asiasta parlamentille 

kahdentoista kuukauden kuluessa tämän sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa ja, kun 

määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt, antamaan 

kertomuksen käytännöistä, joita jäsenvaltiot noudattavat, kun ne laativat omia taulukoitaan, 

joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi 

saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisevat ne. 

 

 

Komission lausuma vastaavuustaulukoista 

 

Komissio palauttaa mieliin sitoumuksensa varmistaa, että jäsenvaltiot saattaessaan EU:n 

lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään laativat vastaavuustaulukot, joista ilmenevät 

EU:n direktiivin kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet, ja toimittavat ne komissiolle, ja että 

tämä tehdään kansalaisten hyödyksi, lainsäädännön parantamiseksi, oikeudellisen avoimuuden 

lisäämiseksi ja jotta helpotettaisiin sen tarkastelua, vastaavatko kansalliset säännöt EU:n 

säännöksiä. 

 

Komissio pitää valitettavana, että verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen 

ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta 

annettuun ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisältynyt säännös, 

jonka tarkoituksena oli tehdä vastaavuustaulukoiden laatimisesta pakollista, ei saanut tukea. 

 

Kompromissin aikaansaamiseksi ja jotta ehdotus voitaisiin hyväksyä viipymättä, komissio voi 

hyväksyä sen, että tekstiin sisältynyt vastaavuustaulukoiden pakollisuutta koskeva säännös 

korvataan asiaa koskevalla johdanto-osan kappaleella, jossa jäsenvaltioita kehotetaan 

noudattamaan tätä käytäntöä. Se ilmoittaa kahdentoista kuukauden kuluessa tämän sopimuksen 

hyväksymisestä täysistunnossa sekä antaa, kun määräaika direktiivin saattamiselle osaksi 

kansallista lainsäädäntöä on päättynyt, kertomuksen käytännöistä, joita jäsenvaltiot noudattavat, 

kun ne laativat itseään varten ja unionin edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee 

mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen 

toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisevat ne. 

 

Komission tässä asiassa omaksumaa kantaa ei kuitenkaan tule pitää ennakkotapauksena. 

Komissio jatkaa toimiaan löytääkseen yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa 

asianmukaisen ratkaisun tähän horisontaaliseen institutionaaliseen kysymykseen. 

 

 

Neuvoston puheenjohtajavaltion Unkarin ja tulevien puheenjohtajavaltioiden Puolan, 



Tanskan ja Kyproksen yhteinen lausuma 
 

Neuvoston ja Euroopan parlamentin kolmikantakokouksessa 23. toukokuuta 2011 saavuttama 

sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä verojen ja maksujen kantamisesta 

raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 

1999/62/EY muuttamisesta ei vaikuta vastaavuustaulukoista käytävien toimielinten välisten 

neuvottelujen tulokseen. 

 


