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PR_COD_1recastingam 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli. 

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien 

tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0280), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0173/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2017 antaman 

lausunnon1, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 

28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan liikenne- ja matkailuvaliokunnalle 

työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 24. heinäkuuta 2017 

päivätyn kirjeen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 

sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0000/2017), 

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 

koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 

kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 

muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta; 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
2 EYVL L 77, 28.3.2002, s. 1. 
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1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan 

neuvoa-antavan ryhmän suositukset; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Sisämarkkinoiden toimintaa 

jäsenvaltioiden välillä haittaavat 

keinotekoiset esteet olisi poistettava 

estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot 

ja unioni voivat soveltaa erilaisia 

tiemaksupolitiikkoja kaikkiin 

ajoneuvotyyppeihin paikallisella, 

kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. 

Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi 

mahdollistettava näiden 

tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, 

että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 

minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa 

syrjiä. Sähköisten tiemaksujärjestelmien 

yhteentoimivuus unionissa olisi siksi 

varmistettava mahdollisimman pian. 

(5) Sisämarkkinoiden toimintaa 

jäsenvaltioiden välillä haittaavat 

keinotekoiset esteet olisi poistettava 

estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot 

ja unioni voivat soveltaa erilaisia 

tiemaksupolitiikkoja kaikkiin 

ajoneuvotyyppeihin paikallisella, 

kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. 

Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi 

mahdollistettava näiden 

tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, 

että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 

minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa 

syrjiä. Siksi olisi mahdollisimman pian 

varmistettava sähköisten 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus 

unionissa ja rajoitettava mahdollisimman 

suuressa määrin tarvittaviin laitteisiin 

liittyviä tieverkon ylläpitäjien 

kustannuksia ja sähköisten 

tiemaksujärjestelmien kustannuksia. 

Or. it 

Perustelu 

EETS:n käyttöönotosta aiheutuu kustannuksia, jotka liittyvät laitteisiin ja järjestelmiin, ja ne 

on lisättävä tiemaksukustannuksiin. Tästä syystä on tarpeen, ettei yhteentoimivuuden 

tavoitteen saavuttaminen rasita kustannusten muodossa liikaa nykyisiä tiemaksuja, mikä ei 

kannustaisi järjestelmän käyttöönottoon. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja (10) Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja 
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vuorovaikutteisten älykkäiden 

liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa 

käytetään samanlaisia tekniikoita ja 

vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen 

välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin 

välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa 

olisi tutkittava mahdollisuutta yhdistää 

sähköiset tiemaksujärjestelmät C-ITS-

järjestelmiin 5,9 GHz:n taajuuskaistalla, 

jota C-ITS nykyisin käyttää. Ennen 

yhdistämistä olisi kuitenkin arvioitava 

tarkasti sen kustannukset, hyödyt, tekniset 

esteet ja mahdolliset ratkaisut niiden 

poistamiseksi. 

vuorovaikutteisten älykkäiden 

liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa 

käytetään samanlaisia tekniikoita ja 

vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen 

välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin 

välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa 

olisi tutkittava mahdollisuutta selvittää 

mahdollisia synergioita sähköisten 

tiemaksujärjestelmien ja 

vuorovaikutteisten älykkäiden 

liikennejärjestelmien välillä perusteellisen 

kustannus-hyötyanalyysin avulla. 

Or. it 

Perustelu 

Siirtyminen nykyiseltä 5,8 GHz:n taajuudelta 5,9 GHz:n taajuudelle merkitsisi 

ajoneuvolaitteiden ja tieinfrastruktuurin korvaamisesta aiheutuvia korkeita kustannuksia sekä 

paljon pidempiä siirtymäaikoja. Kun otetaan huomioon teknologian kehittyminen, 

vanhemman teknologian käyttäminen uudelleen ei vaikuta kovin tehokkaalta 

kustannus-hyötynäkökulmasta. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Tämä direktiivi ei vaikuta 

jäsenvaltioiden vapauteen vahvistaa 

sääntöjä tieinfrastruktuurin käyttöä 

koskevista maksuista ja verotuksesta. 

(18) Tämä direktiivi ei vaikuta 

jäsenvaltioiden vapauteen vahvistaa 

sääntöjä tieinfrastruktuurin käyttöä 

koskevista maksuista ja verotuksesta. Tästä 

huolimatta siinä säädetään, että 

yhteentoimiva sähköinen 

tiemaksujärjestelmä edistäisi unionin 

tiemaksuja koskevassa lainsäädännössä 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. 

Or. it 
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Perustelu 

Tällaisen järjestelmän käyttöönotto unionin tasolla olisi hyvin tärkeä edistysaskel unionin 

jäsenvaltioiden tieliikenteen yhteentoimivuuden kannalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

toissijaisuusperiaatetta ja EETS:n vapaaehtoista luonnetta. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, 

tieverkostoa taikka rakennetta, kuten 

tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa 

tiemaksuja kerätään käyttäen yksinomaan 

tai osittain automaattisia mekanismeja, 

kuten viestintää ajoneuvossa olevien 

ajoneuvolaitteiden kanssa tai automaattista 

rekisterikilven tunnistusta; 

e) ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, 

tieverkostoa taikka rakennetta, kuten 

tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa 

tiemaksuja kerätään käyttäen yksinomaan 

tai osittain automaattisia mekanismeja, 

kuten viestintää ajoneuvossa olevien 

ajoneuvolaitteiden kanssa, mahdollisesti 

täydennettynä automaattisella 
rekisterikilven tunnistuksella; 

Or. it 

Perustelu 

Rekisterikilpien automaattista tunnistusta voidaan pitää hyödyllisenä välineenä tiemaksujen 

keräämisessä. Tämän teknologian yksinomaisessa käytössä on kuitenkin joitakin puutteita, 

jotka liittyvät siihen, että tunnistettavia rekisterikilpiä on niin paljon erilaisia ja että ei ole 

rekisterikilpien lukujärjestelmiä, jotka olisivat niin standardoituja kuin 3 artiklassa kuvattu 

teknologia. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – o alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

o) ’kevyellä ajoneuvolla’ mitä 

tahansa ajoneuvoa, joka ei ole raskas 

ajoneuvo. 

o) ’kevyellä ajoneuvolla’ 

henkilöautoa, pienoisbussia tai 

pakettiautoa. 

Or. it 
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Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikkien uusien sähköisten 

tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät 

ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on 

perustuttava yhteen tai 

useampaan liitteessä IV luetelluista 

tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun 

hoitamiseksi. 

Kaikkien uusien sähköisten 

tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät 

ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on 

perustuttava yhteen tai 

useampaan seuraavassa luetelluista 

tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun 

hoitamiseksi: 

 a) satelliittipaikannus; 

 b) GSM-GPRS-standardin (viite GSM TS 

03.60/23.060) mukainen matkaviestintä; 

 c) 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka. 

Or. it 

Perustelu 

Luetteloon tekniikoista olisi edelleen sovellettava yhteispäätösmenettelyä, kuten direktiivissä 

2004/52/EY edellytetään. Teknisillä ratkaisuilla määrätään yhteentoimivista järjestelmistä ja 

autetaan näin ollen määrittelemään direktiivin objektiivinen soveltamisala. Koska kyseessä 

on perinteisesti olennaisen tärkeä osatekijä, kaikkien osapuolten on voitava saada äänensä 

kuuluviin ja osallistua päätöksentekoprosessiin, koska näin vältetään yksipuolisen arvioinnin 

riski. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin 

tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään 

muita kuin liitteessä IV lueteltuja 

tekniikoita, tehdään merkittäviä teknisiä 

parannuksia, on varmistettava 

yhteensopivuus mainittujen tekniikkojen 

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin 

tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään 

muita kuin tämän artiklan 1 kohdassa 

lueteltuja tekniikoita, tehdään merkittäviä 

teknisiä parannuksia, on varmistettava 

yhteensopivuus mainittujen tekniikkojen 
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kanssa. kanssa. 

Or. it 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

EETS-palveluntarjoajien on annettava 

käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota 

voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa 

käytössä olevissa sähköisissä 

tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään 

liitteessä IV lueteltuja tekniikoita, ja joka 

on yhteentoimiva ja pystyy viestimään 

kaikkien näiden järjestelmien kanssa. 

EETS-palveluntarjoajien on annettava 

käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota 

voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa 

käytössä olevissa sähköisissä 

tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään 

tämän artiklan 1 kohdassa lueteltuja 

tekniikoita, ja joka on yhteentoimiva ja 

pystyy viestimään kaikkien näiden 

järjestelmien kanssa. 

Or. it 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää 

sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia 

muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja 

ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite 

voi käyttää viestimiseen muiden 

ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa 

muita kuin liitteessä IV lueteltuja 

tekniikoita. 

4. Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää 

sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia 

muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja 

ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite 

voi käyttää viestimiseen muiden 

ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa 

muita kuin tämän artiklan 1 kohdassa 

lueteltuja tekniikoita. 

Or. it 
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Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. EETS-järjestelmän tarjoavat 

palveluntarjoajat ja tietullioperaattorit 

sopimusjärjestelyin, joiden perusteella 

varmistetaan tiemaksun asianmukainen 

maksaminen. 

Or. it 

Perustelu 

Tiemaksun maksamiseen sisältyvät verokiintiöt, jotka tietullioperaattorin on suoritettava 

valtiolle. Koska EETS-järjestelmässä tietullioperaattorin suhteessa asiakkaan kanssa on 

välittäjänä palveluntarjoaja, takuut on sisällytettävä tietullioperaattorin ja palveluntarjoajan 

väliseen sopimukseen. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. EETS:n on mahdollistettava 

intermodaalisuuden kehittyminen siten, 

että ei aiheuteta haittoja muille 

liikennemuodoille. 

3. EETS:n on mahdollistettava 

intermodaalisuuden kehittyminen siten, 

että taataan ’käyttäjä maksaa’ -

periaatteen noudattaminen ja että ei 

aiheuteta haittoja muille liikennemuodoille. 

Or. it 

Perustelu 

EETS ei pelkästään mahdollista intermodaalisuuden kehittymistä vaan sallii ”käyttäjä 

maksaa” -periaatteen noudattamisen myös tieliikenteessä tiemaksujen avulla. 
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Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos tiemaksun laiminlyönnin 

jatkokäsittelyä varten on tarpeen, 

kansallinen yhteyspiste voi antaa 

kyseiselle tietullioperaattorille maksun 

perimistä varten tarvittavat tiedot. 

Or. it 

Perustelu 

Samanaikaisesti direktiivissä tarkoitetun jatkokäsittelyn kanssa on säädettävä maksun 

laiminlyönnin kohteeksi joutuneen tietullioperaattorin mahdollisuudesta saada yhteyspisteen 

keräämät tiedot, jotka ovat tarpeen maksun perimiseksi. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 11 artiklan 

mukaisesti liitteiden I ja IV 

mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 11 artiklan 

mukaisesti liitteen I mukauttamiseksi 

tekniikan kehitykseen. 

Or. it 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Luettelo tekniikoista, joita voidaan 

käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien 

Poistetaan. 
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suorittamiseen sähköisissä 

tiemaksujärjestelmissä 

1. satelliittipaikannus;  

2. matkaviestintä;  

3. 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.  

Or. it 

Perustelu 

Luetteloon tekniikoista olisi edelleen sovellettava yhteispäätösmenettelyä, kuten direktiivissä 

2004/52/EY edellytetään. Teknisillä ratkaisuilla määrätään yhteentoimivista järjestelmistä ja 

autetaan näin ollen määrittelemään direktiivin objektiivinen soveltamisala. Koska kyseessä 

on perinteisesti olennaisen tärkeä osatekijä, kaikkien osapuolten on voitava saada äänensä 

kuuluviin ja osallistua päätöksentekoprosessiin, koska näin vältetään yksipuolisen arvioinnin 

riski. 
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PERUSTELUT 

Komission ehdotus 

 

Komission ehdotuksella pyritään korjaamaan eurooppalaista sähköistä tiemaksujärjestelmää 

(EETS) koskevan nykyisen lainsäädännön puutteet luomalla tarvittavat edellytykset 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden takaamiseksi. Tarkoituksena on helpottaa 

rajatylittävää tietojenvaihtoa tiemaksujen laiminlyönneistä unionin jäsenvaltioissa. 

 

Asiaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön, mukaan luettuina sähköisten 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä annettu direktiivi 2004/52/EY ja 

eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä tehty komission 

päätös 2009/750/EY, tarkoituksena oli parantaa markkinoiden toimivuutta tarjoamalla 

palvelua, joka perustuu ajoneuvolaitteisiin, jotka kykenevät vuoropuheluun niiden maiden 

infrastruktuurien kanssa, joiden kautta käyttäjä kulkee, tukien näin yhteentoimivan sähköisen 

tiemaksujärjestelmän luomista unionin tasolla.  

 

Komissio katsoo kuitenkin, että nykyisellä lainsäädännöllä ei ole saavutettu tiemaksujen 

automaattiselle keräämiselle asetettuja tavoitteita. Tältä osin komissio on havainnut joitakin 

nykyisen lainsäädännön rajoitteita, kuten markkinoillepääsyn esteet EETS-palveluntarjoajille, 

joille on asetettu liian raskaita vaatimuksia. Teknisellä tasolla satelliittilaitteet ovat edelleen 

kalliimpia kuin mikroaaltoteknologiaan perustuvat ajoneuvolaitteet, mutta samalla älykkäiden 

liikennejärjestelmien (ITS) jatkuva kehitys velvoittaa pohtimaan mahdollisia synergioita 

sähköisten maksujärjestelmien ja ITS:n välillä. Lisäksi komissio toteaa, että EU:ssa ei ole 

oikeusperustaa ajoneuvojen rekisteröintitietojen vaihtamiselle jäsenvaltioiden välillä 

tiemaksuvelvollisuuksien noudattamista varten.  

 

Esittelijän kanta 
 

 Esittelijä suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti ja tukee sitä merkittävänä 

parannuksena EETS-järjestelmää koskevaan nykyiseen lainsäädäntöön nähden. Hän 

ehdottaa joitakin muutoksia, jotka hänen mielestään tarjoavat lisäarvoa ehdotuksen 

tekstiin ja lisäävät EETS:n yhteentoimivuutta ja tehostavat täytäntöönpanomenettelyä. 

 Esittelijä on samaa mieltä siitä, että on määriteltävä selvästi ja objektiivisesti EETS:n eri 

toiminnanharjoittajat, jotka on tällä hetkellä määritelty vain päätöksessä 2009/750/EY, ja 

toteaa, että ehdotus on yhdenmukaistettava direktiivin 2017/0114(COD) kanssa. 

 Mitä tulee teknisiin näkökohtiin, esittelijä pitää niitä merkittävinä, jotta voidaan luoda 

aidosti yhteentoimiva sähköinen tiemaksujärjestelmä. Tästä syystä tehdään muutoksia, 

jotka osoittavat, että on annettava etusija yhteispäätösmenettelylle, jotta 

päätöksentekoprosessiin saadaan mukaan kaikki asianomaiset sidosryhmät. 

 Viitaten laiminlyötyjen tiemaksujen perimismenettelyyn, esittelijä panee merkille 

hallitustenvälisen lähestymistavan rajoitukset. Tällainen toimintatapa ei takaa 

tiemaksuvelvollisuuksien noudattamista rajatylittävästi. Täytäntöönpanon osalta esittelijä 

ehdottaa joitakin selvennyksiä tekstiin, jotta tästä menettelystä saataisiin tehokkaampi.  
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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten 
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(uudelleenlaadittu) 

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

 

 

 

Arvoisa puheenjohtaja 

 

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta 

uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti. 

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:  

 

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 

vastaavalle valiokunnalle.  

 

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 

169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia. 

 

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja 

tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin 

osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin 

yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. 

Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.” 

 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-

antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja 

valmistelijan antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei 

käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-

antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan 

aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa 

niiden asiasisältöä muuttamatta. 
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Kokouksessaan 7. syyskuuta 2017 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa yksimielisesti1, 

että asiasta vastaava liikenne- ja matkailuvaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta 

työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti. 

 

 

Kunnioittavasti 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajan allekirjoittama raportti. 

 

 

                                                 
1 Läsnä olleet jäsenet: 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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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN 

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ 

Brysselissä 24. heinäkuuta 2017 

LAUSUNTO 

  EUROOPAN PARLAMENTILLE 

  NEUVOSTOLLE 

  KOMISSIOLLE 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten 

tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien 

tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) 

COM(2017)0280, 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 tarkasteli1 tässä kokouksessa ehdotusta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen sähköisten tiemaksujärjestelmien 

yhteentoimivuudesta yhteisössä 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 ”tavarankuljetusajoneuvo” korvaaminen sanalla 

’ajoneuvo’; 

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

– 4 artiklan 6 kohdassa sanan ’laitteiden’ korvaaminen sanalla ’ajoneuvolaitteiden’. 

 

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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