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Belasting op zware vrachtvoertuigen ***II 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 betreffende het 

standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG 

betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 

2008/0147(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (15145/1/2010 – C7-0045/2011), 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 december 20091, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 12 februari 20092, 

– gezien het advies van de Commissie (COM(2011)0069), 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0436), 

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 66 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme 

(A7-0171/2011), 

1. stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie gevoegde verklaring; 

3. neemt nota van de verklaring van de Commissie en van de gezamenlijke verklaring van het 

Hongaarse Raadsvoorzitterschap en van de komende Poolse, Deense en Cypriotische 

Raadsvoorzitterschappen, die als bijlage bij deze resolutie gaan; 

                                                 
1  PB C 255 van 22.9.2010, blz. 92. 
2  PB C 120 van 28.5.2009, blz. 47. 
3  PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 345. 



4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen. 



P7_TC2-COD(2008)0147 

Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 7 juni 2011 met het 

oog op de aanneming van Richtlijn 2011/  /EU van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik 

van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen 

 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van 

het Parlement overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2011/76/EU.) 



BIJLAGE 

Verklaring van het Europees Parlement 

Het Europees Parlement betreurt het feit dat de Raad niet bereid was in te stemmen met de 

verplichte publicatie van concordantietabellen in het kader van het voorstel tot wijziging van 

Richtlijn 1999/62/EG.  Hierbij wordt verklaard dat de overeenkomst die tussen het Europees 

Parlement en de Raad tijdens de trialoog van 23 mei 2011 is bereikt over de Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in 

rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen (Eurovignet), niet vooruitloopt op de uitkomst van de interinstitutionele 

onderhandelingen over concordantietabellen. 

Het Europees Parlement verzoekt de Commissie het Parlement binnen twaalf maanden na de 

aanneming van deze overeenkomst in de plenaire vergadering op de hoogte te stellen van en 

aan het eind van de omzettingstermijn een verslag op te stellen over de praktijk van de lidstaten 

om hun eigen tabellen op te stellen, waaruit zo goed mogelijk blijkt in hoeverre deze richtlijn en 

de omzettingsmaatregelen met elkaar overeenkomen, en om de resultaten openbaar te maken. 

 

Verklaring van de Commissie over concordantietabellen 

De Commissie herinnert aan haar toezegging ervoor te zullen blijven zorgen dat de lidstaten - in 

het belang van de burgers, ter verbetering van de regelgeving, ter wille van de transparantie van 

de wetgeving, alsook ter ondersteuning van het onderzoek naar de conformiteit van nationale 

voorschriften met uniale bepalingen - concordantietabellen vaststellen waarin het verband 

tussen hun omzettingsmaatregelen en de richtlijn van de EU tot uiting komt, en die tabellen in 

het kader van de omzetting van de Uniewetgeving aan de Commissie meedelen. 

 

De Commissie betreurt het gebrek aan steun voor de bepaling in het voorstel voor een richtlijn 

van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het 

in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware 

vrachtvoertuigen (Eurovignet), die beoogt de opstelling van concordantietabellen verplicht te 

stellen. 

 

In een geest van compromis kan de Commissie, om de onmiddellijke aanneming van dat 

voorstel mogelijk te maken, ermee instemmen dat de dwingende bepaling over de 

concordantietabellen in de tekst wordt vervangen door een overweging waarin een aansporing 

tot de lidstaten is vervat. Zij zal het Parlement binnen twaalf maanden na de aanneming van 

deze overeenkomst in de plenaire vergadering op de hoogte stellen van en aan het eind van de 

overgangsperiode een verslag opstellen over de praktijk van de lidstaten om voor henzelf en in 

het belang van de Unie hun eigen tabellen op te stellen, waaruit zo goed mogelijk blijkt in 

hoeverre deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen met elkaar overeenkomen, en zij zal de 

resultaten openbaar maken. 

 

Het standpunt van de Commissie in dit dossier kan echter niet als precedent gelden. De 

Commissie zal zich blijven beijveren om, samen met het Europees Parlement en de Raad, een 

geschikte oplossing voor dit horizontale institutionele vraagstuk te vinden. 

 

 



Verklaring van het Hongaarse Raadsvoorzitterschap en van de komende Poolse, Deense 

en Cypriotische Raadsvoorzitterschappen 

Hierbij wordt verklaard dat de overeenstemming die tussen de Raad en het Europees Parlement 

tijdens de trialoog van 23 mei 2011 is bereikt over de Richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het 

gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (Eurovignet), 

niet vooruitloopt op de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over 

concordantietabellen. 

 


