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Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 

tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 

esittämiä kodifiointiehdotuksia. 

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta ehdotuksesta. 

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 

7. syyskuuta 2017. 

Liite 

                                                 
1 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2. 
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN 

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ 

Bryssel 24. heinäkuuta 2017 

LAUSUNTO 

 TIEDOKSI EUROOPAN PARLAMENTILLE 

  NEUVOSTOLLE 

  KOMISSIOLLE 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja maksamattomia tiemaksuja koskevan 

rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) 

COM(2017)0280 lopullinen 31.5.2017 – 2017/0128(COD) 

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 

tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-

antava ryhmä kokoontui 21. kesäkuuta 2017 tarkastelemaan edellä mainittua komission 

esittämää ehdotusta. 

 

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli tässä kokouksessa1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen sähköisten tiemaksujärjestelmien 

yhteentoimivuudesta unionissa 29. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2004/52/EY, ja totesi yksimielisesti, että seuraavat kohdat olisi pitänyt 

merkitä harmaalla varjostuksella, jota käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen: 

– johdanto-osan 4 kappaleessa sanan ”goods” korvaaminen sanalla ”duty”; 

– direktiivin 2004/52/EY johdanto-osan 20 kappaleen poistaminen; 

– 4 artiklan 6 kohta: sanan ˮOn-boardˮ lisääminen. 

 

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 

sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-

antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 

muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä 

muuttamatta. 

 

 

 

                                                 
1 Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan 

tekstin alkukieli. 
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