
P7_TA(2011)0252 

Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel ***II 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o pozícii Rady v prvom 

čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej 

infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 

2008/0147(COD)) 

 

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (15145/1/2010 – C7-0045/2011), 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. 

decembra 20091, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. februára 20092, 

– so zreteľom na stanovisko Komisie (KOM(2011)0069), 

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní3 o návrhu Komisie pre Európsky parlament 

a Radu (KOM(2008)0436), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

(A7-0171/2011), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní; 

2. schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. berie na vedomie vyhlásenie Komisie a spoločné vyhlásenie maďarského predsedníctva 

a nadchádzajúceho poľského, dánskeho a cyperského predsedníctva Rady, ktoré sú 

uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 92. 
2  Ú. v. EÚ C 120, 28.5.2009, s. 47. 
3  Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 345. 



P7_TC2-COD(2008)0147 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 7. júna 2011 na účely prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými 

nákladnými vozidlami 

 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 

Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/76/EÚ.) 

 

 



PRÍLOHA 

Vyhlásenie Európskeho parlamentu 

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nebola pripravená akceptovať 

povinné zverejňovanie tabuliek zhody v súvislosti s návrhom na zmenu a doplnenie smernice 

1999/62/ES. Týmto vyhlasuje, že dohoda o smernici Európskeho parlamentu a Rady, ktorou 

sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej 

infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette), ktorá bola dosiahnutá medzi 

Európskym parlamentom a Radou v rámci trialógu 23. mája 2011, nemá vplyv na výsledok 

medziinštitucionálnych rokovaní o tabuľkách zhody. 

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby ho do dvanástich mesiacov od prijatia 

tejto dohody na plenárnej schôdzi informovala a  na konci transpozičného obdobia 

vypracovala správu o tom, ako členské štáty postupujú pri vypracovaní svojich vlastných 

tabuliek, v ktorých v čo najväčšej miere preukazujú zhodu medzi touto smernicou a 

transpozičnými opatreniami, a aby túto správu zverejnila. 

Vyhlásenie Komisie k tabuľkám zhody 

Komisia pripomína svoj záväzok zabezpečiť, aby v záujme občanov, lepšej tvorby práva a 

zvýšenia právnej transparentnosti a s cieľom pomôcť pri skúmaní súladu vnútroštátnych 

právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ členské štáty zaviedli tabuľky zhody medzi 

transpozičnými opatreniami a smernicou EÚ a aby tieto tabuľky predložili Komisii v rámci 

transpozície právnych predpisov EÚ. 

Komisia vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom podpory pre ustanovenie zahrnuté v návrhu 

smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES 

o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami 

(Eurovignette), ktorého cieľom bolo zaviesť povinné vypracovanie tabuliek zhody. 

V záujme kompromisu a s cieľom zabezpečiť bezodkladné prijatie tohto návrhu môže 

Komisia súhlasiť s nahradením ustanovenia o povinných tabuľkách zhody uvedeného v texte 

príslušným odôvodnením, v ktorom sa členské štáty nabádajú, aby takúto prax zaviedli. Do 

dvanástich mesiacov od prijatia tejto dohody na plenárnej schôdzi poskytne informácie a  na 

konci transpozičného obdobia vypracuje správu o tom, ako členské štáty postupujú pri 

vypracovaní a zverejňovaní tabuliek, ktoré pripravujú na vlastné účely a v záujme Únie, a 

v ktorých v čo najväčšej miere preukazujú zhodu medzi touto smernicou a transpozičnými 

opatreniami. 

Pozícia, ktorú Komisia v súvislosti s týmto dokumentom prijala, sa však nesmie považovať za 

precedens. Komisia bude pokračovať vo svojom úsilí, aby spoločne s Európskym 

parlamentom a Radou našla vhodné riešenie tejto horizontálnej inštitucionálnej otázky. 

 

Vyhlásenie maďarského predsedníctva Rady a nadchádzajúcich predsedníctiev Poľska, 

Dánska a Cypru 

Vyhlasujeme, že dohoda medzi Radou a Európskym parlamentom, ku ktorej sa dospelo 

v rámci trialógu 23. mája 2011 v otázke smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 

mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej 

infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette), nemá vplyv na výsledok 



medziinštitucionálnych rokovaní o tabuľkách zhody.  

 


