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A jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított 

munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodás értelmében1 az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 

megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett összes javaslatot. 

A tanácsadó munkacsoport javaslatról szóló véleménye a mellékletben található. 

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2017. szeptember 7-i ülésén nyilvánít véleményt. 

Melléklet: 

                                                 
1 HL C 102., 1996.4.4., 2. o. 
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A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ 

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT 

Brüsszel, 2017. július 24. 

VÉLEMÉNY 

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT 

  A TANÁCS 

  A BIZOTTSÁG 

Javaslat az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az 

úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló 

cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás)  

COM(2017)0280, 2017.5.31. – 2017/0128(COD) 

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 

november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. 

június 21-én összeült, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot. 

 

Ezen az ülésen1 az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló 2004. április 

29-i 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata a tanácsadó munkacsoport közös 

megegyezéssel született azon megállapításával zárult, hogy az érdemi változtatások 

azonosítására szolgáló, szürke kiemeléssel kellett volna jelölni a következőket: 

– a (4) preambulumbekezdésben a „nehéz tehergépjárművek” szónak a „nehézgépjárművek” 

szóval való felváltását; 

– a 2004/52/EK irányelv (20) preambulumbekezdésének törlése; 

– a 4. cikk (6) bekezdésében a „fedélzeti” szó beillesztése? 

 

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös 

megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi 

módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az 

érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport 

megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli 

egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza. 

 

 

                                                 
1 A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó 

szöveg eredeti nyelvi változata. 
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