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PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA 

(27/2017) 

Predmet: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti 

elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene 

informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) 

(kodificirana verzija) 

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

 

U skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada 

za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova1 savjetodavna skupina koju čine pravne 

službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije razmatra svaki prijedlog Komisije za 

kodifikaciju. 

U prilogu se nalazi mišljenje savjetodavne skupine o navedenom prijedlogu. 

Odbor za pravna pitanja namjerava se o tom mišljenju izjasniti na svojoj sjednici 7. rujna 

2017. 

Prilog 

                                                 
1 SL C 102, 4.4.1996., str. 2. 
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SAVJETODAVNA SKUPINA 

PRAVNIH SLUŽBI 

Bruxelles, 24. srpnja 2017. 

MIŠLJENJE 

 UPUĆENO EUROPSKOM PARLAMENTU 

  VIJEĆU 

  KOMISIJI 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih 

sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji 

bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) 

COM(2017)0280 final of 31.5.2017. – 2017/0128(COD) 

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj primjeni 

metode preinake pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine 

pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 21. lipnja 2017. kako bi 

razmotrila navedeni prijedlog, koji je podnijela Komisija. 

 

Na toj je sjednici1, nakon razmatranja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se 

preinačuje Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 

interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici savjetodavna skupina 

zajedničkom suglasnošću utvrdila da je sljedeće dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom, 

koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene: 

– brisanje riječi „teretnihˮ u uvodnoj izjavi 4.; 

– brisanje uvodne izjave 20. Direktive 2004/52/EZ; 

– dodavanje riječi „u vozilu” u članku 4. stavku 6.; 

 

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da prijedlog ne 

sadrži suštinske izmjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina 

također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijeg akta sa 

spomenutim izmjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećeg pravnog akta 

bez suštinskih promjena. 

 

 

 

                                                 
1 Savjetodavna skupina radila je na temelju engleske jezične verzije Prijedloga, tj. na izvornoj verziji 

razmatranog teksta. 
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