
Udział Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii *** 

P7_TA(2011)0249 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji 
w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE)) 

(2012/C 380 E/26) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11633/2010), 

— uwzględniając projekt umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału 
Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(11633/2010), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 168 ust. 5 oraz art. 
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0026/2011), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7- 
0186/2011), 

1. wyraża zgodę na przyjęcie porozumienia; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Chorwacji. 

Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***II 

P7_TA(2011)0252 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie stanowiska 
Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)) 

(2012/C 380 E/27) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (15145/1/2010 – C7-0045/2011),
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— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 grudnia 2009 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 lutego 2009 r. ( 2 ), 

— uwzględniając opinię Komisji (COM(2011)0069), 

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu ( 3 ) dotyczące wniosku Komisji przed
stawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0436), 

— uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 66 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A7- 
0171/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w drugim czytaniu; 

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji; 

3. odnotowuje załączone do niniejszej rezolucji: oświadczenie Komisji oraz wspólne oświadczenie prezy
dencji węgierskiej i przyszłych prezydencji Rady: polskiej, duńskiej i cypryjskiej; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom krajowym. 

( 1 ) Dz.U. C 255 z 22.9.2010, s. 92. 
( 2 ) Dz.U. C 120 z 28.5.2009, s. 47. 
( 3 ) Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 345. 

P7_TC2-COD(2008)0147 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 czerwca 2011 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej 
dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/76/UE.) 

ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego 

Parlament Europejski ubolewa, że Rada nie była gotowa zaakceptować obowiązkowej publikacji tabel korelacji w kontek 
ście wniosku dotyczącego dyrektywy 1999/62/WE. Niniejszym oświadcza się, że porozumienie osiągnięte pomiędzy 
Parlamentem Europejskim a Radą w czasie rozmów trójstronnych dnia 23 maja 2011 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (eurowinieta) nie przesądza o wynikach międzyinstytucjonalnych negocjacji 
dotyczących tabel korelacji.
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Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do przekazania mu odnośnych informacji w ciągu dwunastu miesięcy 
po przyjęciu ww. porozumienia na posiedzeniu plenarnym oraz do złożenia z końcem okresu transpozycji sprawozdania 
w sprawie praktyki sporządzania przez państwa członkowskie własnych tabel, obrazujących w miarę możliwości powią
zanie między odnośną dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do ich upublicznienia. 

Oświadczenie Komisji w sprawie tabel korelacji 

Komisja przypomina, że zależy jej, by państwa członkowskie tworzyły tabele korelacji łączące przyjmowane środki 
transpozycji z przedmiotową dyrektywą UE i by przekazywały informacje o tych tabelach Komisji w ramach transpozycji 
prawodawstwa UE – w interesie obywateli, lepszego stanowienia prawa i zwiększania jego przejrzystości oraz w celu 
pomocy w analizie tego, na ile przepisy krajowe są zgodne z przepisami unijnymi. 

Komisja wyraża ubolewanie z powodu braku poparcia dla zawartego we wniosku dotyczącym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (eurowinieta) zapisu mającego na celu wprowadzenie obowiązku sporządzania 
tabel korelacji. 

Komisja, w duchu kompromisu i z myślą o zapewnieniu natychmiastowego przyjęcia wspomnianego wniosku, jest 
skłonna zaakceptować zastąpienie przepisu mówiącego o obowiązku tworzenia tabel korelacji stosownym motywem 
zachęcającym państwa członkowskie do takiej praktyki. Komisja przekaże odnośne informacje w ciągu dwunastu miesięcy 
po przyjęciu ww. porozumienia na posiedzeniu plenarnym oraz złoży z końcem okresu transpozycji sprawozdania 
w sprawie praktyki sporządzania przez państwa członkowskie – do celów krajowych i w interesie Unii – własnych tabel, 
obrazujących w miarę możliwości powiązanie między odnośną dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do ich upub
licznienia. 

Jednak stanowisko Komisji w odniesieniu do tego aktu nie może być traktowane jako precedens. Komisja będzie nadal 
dokładała starań, by znaleźć – wraz z Parlamentem Europejskim i Radą – odpowiednie rozwiązanie tej horyzontalnej 
kwestii instytucjonalnej. 

Oświadczenie węgierskiej prezydencji oraz przyszłych prezydencji Rady: polskiej, duńskiej i cypryjskiej 

Niniejszym oświadcza się, że porozumienie osiągnięte pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim w czasie rozmów 
trójstronnych dnia 23 maja 2011 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(eurowinieta) nie przesądza o wynikach międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących tabel korelacji. 

Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska ***I 

P7_TA(2011)0253 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich 

rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)) 

(2012/C 380 E/28) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0132), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0092/2010),

PL C 380 E/158 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.12.2012 

Wtorek, 7 czerwca 2011 r.
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