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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

30.8.2017 

TEATIS LIIKMETELE 

(27/2017) 

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu 

elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist 

käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) 

(kodifitseeritud versioon) 

 (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

 

Vastavalt 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele õigusaktide 

tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta1 vaatab Euroopa Parlamendi, 

nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivne töörühm läbi kõik komisjoni esitatud 

kodifitseerimisettepanekud. 

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele. 

Õiguskomisjon võtab seisukoha selle teksti kohta eeldatavasti 7. septembri 2017. aasta 

koosolekul. 

Lisa 

                                                 
1 EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2. 
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ET 

Lisa 

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE 

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM 

Brüssel, 24. juuli 2017 

ARVAMUS 

  EUROOPA PARLAMENDILE 

  NÕUKOGULE 

  KOMISJONILE 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise 

teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese 

teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) 

COM(2017)0280 final, 31.5.2017 – 2017/0128 (COD) 

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 

uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 

21. juunil 2017. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 

konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 

ettepanek. 

 

Vaadates koosolekul läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 

millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 

2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta, märkis 

konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et järgmised tekstiosad oleks tulnud märgistada 

halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks: 

– põhjenduses 4 sõna „veoautode“ asendamine sõnaga „raskesõidukite“; 

– direktiivi 2004/52/EÜ põhjenduse 20 väljajätmine; 

– artikli 4 lõikesse 6 sõna „sõiduki“ lisamine. 

 

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 

et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 

märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise 

osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste 

muudatusteta. 

 

 

 

                                                 
1 Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti 

originaalkeelne versioon. 
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 ET 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

õigusnõunik   õigusnõunik   peadirektor 


