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Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas ***II 

2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį 

svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių 

transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra 

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

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (15145/1/2010 – C7-

0045/2011), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 12 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2011)0069), 

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą dėl Komisijos pasiūlymo Europos 

Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0436)3, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto antrajam svarstymui pateiktas 

rekomendacijas (A7–0171/2011), 

1. priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam pareiškimui; 

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą ir Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir 

pirmininkausiančių Lenkijos, Danijos ir Kipro bendrą pareiškimą, pridėtus prie šios 

rezoliucijos; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  OL C 255, 2010 9 22, p. 92. 
2  OL C 120, 2009 5 28, p. 47. 
3  OL C 87 E, 2010 4 1, p. 345. 



P7_TC2-COD(2008)0147 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. birželio 7 d. per antrąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/.../ES, kuria iš dalies 

keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių 

apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Direktyvą 2011/76/ES.) 



 

PRIEDAS 

Europos Parlamento pareiškimas 

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. gegužės 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Europos 

Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš 

dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių 

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

tarpinstitucinių derybų dėl atitikties lentelių rezultatams. 

Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją per 12 mėnesių nuo šio susitarimo 

patvirtinimo plenariniame posėdyje jį informuoti ir perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio 

pabaigoje parengti pranešimą dėl valstybių narių praktikos, susijusios su atitikties lentelių 

parengimu, kuriame kaip įmanoma išsamiau būtų parodoma šios direktyvos ir perkėlimo į 

nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir šias lenteles paskelbti viešai. 

Komisijos pareiškimas dėl atitikties lentelių 

Komisija primena savo įsipareigojimą užtikrinti, kad valstybės narės parengtų atitikties 

lenteles, kuriose būtų pateiktos jų patvirtintų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių ir 

ES direktyvos sąsajos, ir vadovaudamosi nuostatomis dėl ES teisės aktų perkėlimo į 

nacionalinę teisę pateiktų jas Komisijai, siekiant užtikrinti piliečių interesus, geresnę teisėkūrą 

bei didesnį teisinį skaidrumą ir padėti atlikti nacionalinių taisyklių ir ES nuostatų atitikties 

patikrinimą. 

Komisija apgailestauja, kad trūko pritarimo į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių 

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

įtrauktai nuostatai dėl privalomo atitikties lentelių rengimo. 

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

gali pritarti tekste pateiktos nuostatos dėl privalomo atitikties lentelių rengimo pakeitimui 

atitinkama konstatuojamąja dalimi, kuria valstybės narės būtų skatinamos laikytis šios 

praktikos. Ji per 12 mėnesių nuo šio susitarimo patvirtinimo plenariniame posėdyje informuos 

ir perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigoje parengs pranešimą dėl valstybių narių 

praktikos, susijusios su jų atitikties lentelių parengimu dėl savo ir Sąjungos intereso, kuriose 

kuo geriau bus parodyta šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir 

paskelbti šias lenteles viešai. 

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

precedentu. Komisija toliau dės 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. gegužės 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Tarybos ir Europos 

Parlamento susitarimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 

keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių 

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



tarpinstitucinių derybų dėl atitikties lentelių rezultatams.  


