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Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***II 

Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza 

Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (15145/1/2010 – C7-0045/2011), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 16. decembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 12. februāra atzinumu2, 

– ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2011)0069), 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0436)3, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 66. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0171/2011), 

1. apstiprina turpmāk izklāstīto nostāju otrajā lasījumā; 

2. apstiprina šīs rezolūcijas pielikumā pievienoto Parlamenta paziņojumu; 

3. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu un Ungārijas prezidentūras un gaidāmo Polijas, 

Dānijas un Kipras prezidentūru kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 

                                                 
1 OV C 255, 22.9.2010., 92. lpp. 
2 OV C 120, 28.5.2009., 47. lpp. 
3 OV C 87 E, 1.4.2010., 345. lpp. 



P7_TC2-COD(2008)0147 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK 

par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas 

transportlīdzekļiem 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2011/76/ES.) 



 

PIELIKUMS 

Eiropas Parlamenta paziņojums 

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka Padome nebija gatava piekrist obligātajai atbilstības tabulu 

publicēšanai saistībā ar Direktīvas 1999/62/EK grozījumu priekšlikumu. Ar šo tiek deklarēts, ka 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 23. maija trialogā panāktais nolīgums par Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru 

lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem („eirovinjete”), neierobežo 

rezultātu iestāžu sarunām par atbilstības tabulām. 

Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju sniegt informāciju Parlamentam divpadsmit 

mēnešu laikā pēc šī nolīguma pieņemšanas plenārsēdē un transponēšanas perioda beigās sniegt 

ziņojumu par dalībvalstu praksi, izstrādājot savas tabulas, kur iespēju robežās ilustrēta atbilstība 

starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas. 

Komisijas paziņojums par atbilstības tabulām 

Komisija atgādina par savu apņēmību nodrošināt, ka dalībvalstis izveido atbilstības tabulas, 

kurās būtu apvienoti transponēšanas pasākumi, ko tās pieņem ar ES direktīvu, un informē par 

tām Komisiju saistībā ar ES tiesību aktu transponēšanu pilsoņu interesēs, lai panāktu labāku 

likumdošanu, pastiprinātu tiesību aktu pārredzamību un palīdzētu izvērtēt valsts tiesību normu 

atbilstību ES noteikumiem. 

 

Komisija pauž nožēlu par atbalsta trūkumu noteikumam, kas iekļauts priekšlikumā Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru 

lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem („eirovinjete”). 

 

Kompromisa garā un lai nodrošinātu, ka priekšlikums tiktu pieņemts nekavējoties, Komisija var 

piekrist tam, ka tekstā iekļauto saistošo noteikumu par atbilstības tabulām aizstāj ar atbilstīgu 

apsvērumu, kas mudina dalībvalstis ievērot šo praksi. Tā sniegs informāciju divpadsmit mēnešu 

laikā pēc šā nolīguma pieņemšanas plenārsēdē un transponēšanas perioda beigās sagatavos 

ziņojumu par dalībvalstu praksi gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt savas 

tabulas, kur iespēju robežās atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un transponēšanas 

pasākumiem, un padarīs tās publiski pieejamas. 

 

Tomēr nostāju, ko Komisija ieņem šajā lietā, nevar uzskatīt par precedentu. Komisija turpinās 

centienus kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi rast atbilstošu risinājumu šim horizontālajam 

institūciju jautājumam. 

Ungārijas prezidentūras un gaidāmo Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūru paziņojums 

Ar šo tiek deklarēts, ka Padomes un Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. maija trialogā panāktais 

nolīgums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par 

dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(„eirovinjete”), neierobežo rezultātu iestāžu sarunām par atbilstības tabulām.  


