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PR_COD_1recastingam 

 

 

Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud. 

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta 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 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0280), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0173/2017), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2017. aasta 

arvamust1, 

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 

uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta2, 

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 24. 

juuli 2017. aasta kirja transpordi- ja turismikomisjonile, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- 

ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 

konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi 

muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate 

õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub 

ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta; 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

                                                 
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
2 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1. 
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3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Siseturu toimimist takistavad 

kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, 

lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul 

rakendada kõikidele sõidukitüüpidele 

kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel 

tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. 

Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks 

võimaldama selliseid teemaksustamise 

põhimõtteid, mis vastavad kõikide 

liikmesriikide kodanike 

mittediskrimineerimise põhimõtetele. 

Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui 

võimalik liidu tasemel elektroonilise 

maksukogumissüsteemi koostalitlusvõime. 

(5) Siseturu toimimist takistavad 

kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, 

lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul 

rakendada kõikidele sõidukitüüpidele 

kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel 

tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. 

Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks 

võimaldama selliseid teemaksustamise 

põhimõtteid, mis vastavad kõikide 

liikmesriikide kodanike 

mittediskrimineerimise põhimõtetele. 

Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui 

võimalik liidu tasemel elektroonilise 

maksukogumissüsteemi koostalitlusvõime, 

piirates võimalikult suures ulatuses 

teevõrkude haldajate asjakohaste rajatiste 

ja elektroonilise maksukogumisteenusega 

seotud kulusid. 

Or. it 

Selgitus 

Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (EETS) kasutuselevõtuga kaasneb hulgaliselt 

nii rajatiste kui ka teenustega seotud kulusid, mis lisanduvad teemaksule. Seetõttu on vajalik, 

et koostalitlusvõime eesmärgi saavutamine ei tooks kaasa olemasolevate teemaksudega 

kaasnevate kulude märkimisväärset tõusu, mis takistaks seeläbi maksukogumisteenuse 

kasutuselevõtmist. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Elektroonilise maksukogumise ja 

koostoimivate arukate 

transpordisüsteemide rakendustes 

kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja 

taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid 

tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. 

Olles põhjalikult hinnanud kulusid, 

tulusid, tehnilisi tõkkeid ja nende 

ületamise võimalusi, tuleks tulevikus 

uurida elektroonilise maksukogumise ja 

koostoimivate arukate 

transpordisüsteemide ühendamise 

võimalust 5,9 GHz sagedusalal, mida 

praegu kasutavad koostoimivad arukad 

transpordisüsteemid. 

(10) Elektroonilise maksukogumise ja 

koostoimivate arukate 

transpordisüsteemide rakendustes 

kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja 

taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid 

tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. 

Tulevikus tuleks uurida elektroonilise 

maksukogumise platvormi ja 

koostoimivate arukate 

transpordisüsteemide võimaliku sünergia 

potentsiaali, teostades selleks põhjaliku 

kulude-tulude analüüsi. 

Or. it 

Selgitus 

Praeguselt 5,8 GHz sageduselt 5,9 GHz sagedusele üleminekuga kaasneksid suured sõiduki 

seadmestiku väljavahetamise ja maapealse taristu asendamise kulud ning väga pikad 

üleminekuajad. Arvestades tehnoloogilisi edusamme, ei oleks väljakujunenud tehnoloogia 

uuesti kasutuselevõtmine kulutasuv. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) See direktiiv ei mõjuta 

liikmesriikide vabadust kehtestada 

eeskirju, mis hõlmavad maanteede 

infrastruktuuri tasude ja maksustamise 

küsimusi. 

(18) See direktiiv ei mõjuta 

liikmesriikide vabadust kehtestada 

eeskirju, mis hõlmavad maanteede 

infrastruktuuri tasude ja maksustamise 

küsimusi. Siiski aitaks 

koostalitlusvõimeline elektrooniline 

maksukogumissüsteem saavutada liidu 

õigusaktides teemaksude osas määratletud 

eesmärke. 
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Or. it 

Selgitus 

Ilma et see piiraks subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamist ja EETSi vabatahtlikku 

rakendamist, tähendaks sellise teenuse ELi tasandil kasutuselevõtt olulist edasiminekut 

maanteetranspordi koostalitlusvõime osas liidu liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) „elektroonilise maksukogumise 

piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild 

või tunnel) või praam, millel kogutakse 

teemakse, kasutades ainult või osaliselt 

automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks 

sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga 

või numbrimärgi automaatse tuvastamise 

süsteeme; 

e) „elektroonilise maksukogumise 

piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild 

või tunnel) või praam, millel kogutakse 

teemakse, kasutades ainult või osaliselt 

automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks 

sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga, 

mis hõlmab võimaluse korral 
numbrimärgi automaatse tuvastamise 

süsteeme; 

Or. it 

Selgitus 

Numbrimärgi automaatset tuvastamine võib teemaksude kogumisel olla täiendav kasulik 

vahend. Ent ainult selle tehnoloogia kasutamisel on teatavad puudused – on palju erinevaid 

numbrimärke ning numbrimärkide tuvastamise süsteemide standardimise tase ei ole 

võrreldav artiklis 3 kirjeldatud tehnoloogiate standardimise tasemega. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

o) „kergsõiduk“ – sõiduk, mis ei ole 

raskesõiduk. 

o) „kergsõiduk“ – sõiduauto, 

minibuss või kaubik. 
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Or. it 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõikides uutes elektroonilistes 

maksukogumissüsteemides, mis nõuavad 

sõiduki seadmestiku paigaldamist või 

kasutamist , tuleb kasutada üht või 

enamat IV lisas loetletud tehnoloogiat. 

Kõikides uutes elektroonilistes 

maksukogumissüsteemides, mis nõuavad 

sõiduki seadmestiku paigaldamist või 

kasutamist , tuleb kasutada üht või 

enamat järgmist tehnoloogiat: 

 a) satelliitsidel põhinev asukoha 

määramine; 

 b) mobiilside, kasutades GSM-GPRS 

standardit (viide GSM TS 03.60/23.060); 

 c) 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia. 

Or. it 

Selgitus 

Tehnoloogiate loetelu suhtes tuleks jätkuvalt kaasotsustamismenetlust kohaldada, nagu on 

sätestatud direktiivis 2004/52/EÜ. Tehnoloogilised lahendused määravad kindlaks 

koostalitlusvõimelised süsteemid ning aitavad seeläbi määratleda direktiivi kohaldamisala. 

Kuna tegu on olemuslikult väga tähtsa aspektiga, on vaja, et kõik sidusrühmad saaksid kaasa 

rääkida ja osaleda otsustusprotsessis, sest nii välditakse ühepoolsete hinnangute ohtu. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Olemasolevad elektroonilised 

maksukogumissüsteemid, milles 

kasutatakse muid kui IV lisas loetletud 

tehnoloogiaid, ühilduvad oluliste 

tehnoloogiliste täiustuste tegemise korral 

Olemasolevad elektroonilised 

maksukogumissüsteemid, milles 

kasutatakse muid kui käesoleva artikli 

lõikes 1 loetletud tehnoloogiaid, ühilduvad 

oluliste tehnoloogiliste täiustuste tegemise 
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kõnealuste tehnoloogiatega. korral kõnealuste tehnoloogiatega. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EETSi osutajad teevad kasutajatele 

kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis 

on sobiv kasutamiseks kõikides 

liikmesriikides kasutatavates elektroonilise 

maksukogumise süsteemides, nendega 

koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, 

kasutades IV lisas sätestatud tehnoloogiaid. 

EETSi osutajad teevad kasutajatele 

kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis 

on sobiv kasutamiseks kõikides 

liikmesriikides kasutatavates elektroonilise 

maksukogumise süsteemides, nendega 

koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, 

kasutades käesoleva artikli lõikes 1 

sätestatud tehnoloogiaid. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Sõiduki seadmestikus võib kasutada 

selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu 

riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. 

Ühendumiseks sõiduki teiste 

riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki 

seadmestikus kasutada muid kui IV lisas 

loetletud tehnoloogiaid. 

4. Sõiduki seadmestikus võib kasutada 

selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu 

riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. 

Ühendumiseks sõiduki teiste 

riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki 

seadmestikus kasutada muid kui käesoleva 

artikli lõikes 1 loetletud tehnoloogiaid. 

Or. it 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. EETSi rahastatakse 

teenuseosutajate ja teemaksu kehtestajate 

vaheliste lepingute alusel, mis tagab 

tasumisele kuuluva teemaksu 

nõuetekohase tasumise. 

Or. it 

Selgitus 

Teemaksu tasumine hõlmab makse, mida teemaksu kehtestaja peab maksuametile tasuma. 

Kuna EETSi puhul on teemaksu kehtestaja ja kliendi vahelise suhte vahelüliks teenuseosutaja, 

tuleb teemaksu kehtestaja ja teenuseosutaja vahelises lepingus ette näha tagatised. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. EETS võimaldab arendada 

intermodaalsust, tekitamata ebasoodsaid 

olukordi muudele transpordiliikidele. 

3. EETS võimaldab arendada 

intermodaalsust, tagades kasutaja-

maksab-põhimõtte järgimise, tekitamata 

ebasoodsaid olukordi muudele 

transpordiliikidele. 

Or. it 

Selgitus 

EETS mitte ainult ei võimalda arendada intermodaalsust, vaid tagab teemaksu tasumise näol 

kasutaja-maksab-põhimõtte järgimise ka maanteetranspordi puhul. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui see osutub vajalikuks 

teemaksu tasumata jätmisega seotud 

menetluse korral, võib riiklik 

kontaktpunkt anda tasumata jäetud 

teemaksu kehtestajale maksu 

sissenõudmiseks vajaliku teabe. 

Or. it 

Selgitus 

Direktiivi tekstis osutatud menetluse kõrval tuleb tasumata jäetud teemaksu kehtestajale ette 

näha võimalus saada juurdepääs kontaktpunkti kogutud teabele, mis on vajalik teemaksu 

sissenõudmiseks. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kooskõlas artikliga 11 on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte I ja IV lisa muutmise kohta, et 

kohandada neid teaduse ja tehnika 

arenguga. 

1. Kooskõlas artikliga 11 on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmise kohta, et 

kohandada seda teaduse ja tehnika 

arenguga. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elektroonilise maanteemaksu puhul 

maksutehingute elektrooniliseks 

teostamiseks kasutada lubatava 

tehnoloogia loetelu 

välja jäetud 

1. satelliitpositsioneerimine;  

2. mobiilside;  

3. 5,8 GHz kõrgsageduslaine 

tehnoloogia. 

 

Or. it 

Selgitus 

Tehnoloogiate loetelu suhtes tuleks jätkuvalt kaasotsustamismenetlust kohaldada, nagu on 

sätestatud direktiivis 2004/52/EÜ. Tehnoloogilised lahendused määravad kindlaks 

koostalitlusvõimelised süsteemid ning aitavad seeläbi määratleda direktiivi kohaldamisala. 

Kuna tegu on olemuslikult väga tähtsa aspektiga, on vaja, et kõik sidusrühmad saaksid kaasa 

rääkida ja osaleda otsustusprotsessis, sest nii välditakse ühepoolsete hinnangute ohtu. 

 

 

 

 



 

PR\1142288ET.docx 15/19 PE615.481v01-00 

 ET 

SELETUSKIRI 

 

Komisjoni ettepanek 

 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on täita Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (EETS) 

valdkonnas kehtivate õigusaktide lüngad, kehtestades vajalikud tingimused teemaksude 

elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime tagamiseks, ning hõlbustada piiriülest 

teabevahetust teemaksu maksmata jätmisega seotud rikkumiste kohta liidu liikmesriikides. 

 

Selle valdkonna kehtivate õigusaktide (sealhulgas direktiiv 2004/52/EÜ ühenduse 

elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta ja komisjoni otsus 2009/750/EÜ 

Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta) 

eesmärk oli parandada turu toimimist, osutades teenust, mis põhineb sõiduki seadmestikul, 

mis on võimeline suhtlema sõiduki kasutaja poolt läbitavate riikide taristutega, soodustades 

seeläbi koostalitlusvõimelise elektroonilise teemaksusüsteemi kasutuselevõttu liidu tasandil.  

 

Komisjon on siiski arvamusel, et kehtivate õigusaktidega ei ole saavutanud teemaksu 

automaatse kogumise osas püstitatud eesmärke. Käesoleval juhul on komisjon tunnistanud, et 

kehtivates õigusaktides esineb mõningaid puudusi, näiteks EETSi osutajate, kellele on 

kehtestatud liiga suured tasud, takistused turulepääsul. Tehnoloogia seisukohast on 

satelliitsidel põhinevad seadmestikud endiselt kallimad kui kõrgsageduslainet kasutavad 

seadmestikud, kuid arukate transpordisüsteemide pidevat arengut silmas pidades tuleb 

kaaluda elektroonilise maksukogumise süsteemide ja arukate transpordisüsteemide sünergia 

võimalusi. Lisaks on komisjon tuvastanud, et ELi tasandil puudub õiguslik alus sõidukite 

registreerimisandmete liikmesriikide vahel vahetamiseks teemaksude kogumise eesmärgil.  

 

 

 

Raportööri seisukoht 
  

 Raportöör tunnustab ja toetab komisjoni ettepanekut, mis tähendab olulist 

edasiminekut võrreldes EETSi valdkonnas praegu kehtivate õigusaktidega. Raportöör 

teeb rea muudatusi, mis pakuvad direktiivi ettepaneku tekstiga võrreldes lisaväärtust, 

et tõsta esile EETSi koostalitlusvõime aspekti ja tõhusamalt korraldada 

jõustamisprotsessi. 

 Raportöör on samuti arvamusel, et tuleb selgelt ja objektiivselt määratleda EETSi 

erinevad käitajad, mis on praegu määratletud üksnes otsuses 2009/750/EÜ. 

 Tehnoloogilisest aspektist peab raportöör kõnealust teemat väga oluliseks tõeliselt 

koostalitlusvõimelise elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi loomiseks. Sel 

põhjusel teeb raportöör muudatusi, mis rõhutavad vajadust pidada esmatähtsaks 

kaasotsustamismenetlust, et kaasata otsustusprotsessi kõik sidusrühmad. 

 Tasumata jäetud maksete kogumise puhul tunnistab raportöör valitsustevahelise 

lähenemisviisi piiranguid, kuna sellega ei ole võimalik tagada maksude piiriülest 

kogumist. Jõustamise osas raportöör piirdub raportöör teksti lihtsalt mõningate 

täpsustuste tegemisega, et muuta jõustamisprotsess tõhusamaks.  
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Teema: 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 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

 

 

 

Austatud esimees 

 

 

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 

104 uuesti sõnastamise kohta. 

Selle artikli lõige 3 on järgmine:  

 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 

muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest 

vastutavat komisjoni.  

 

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 

muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, 

kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi. 

 

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi 

lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta 

on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui 

need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. 

Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“ 

 

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse 

raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid 

sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või konsultatiivse töörühma arvamuses 

esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste 

kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma 

sisuliste muudatusteta. 
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 ET 

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon oma 7. septembri 2017. aastal toimunud koosolekul 

ühehäälselt1, et vastutav transpordi- ja turismikomisjon jätkaks ettepaneku läbivaatamist 

kooskõlas kodukorra artikliga 104. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Lisa: Konsultatiivse töörühma esimehe allkirjastatud aruanne 

                                                 
1 Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, 

Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka. 
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ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS 

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE 

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM 

Brüssel, 24. juuli 2017 

ARVAMUS 

   EUROOPA PARLAMENDILE 

  NÕUKOGULE 

  KOMISJONILE 

ettepaneku kohta 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 del 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 läbi ettepaneku1 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 

 


