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PR_COD_1recastingam 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių 

rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu 

lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje 

(nauja redakcija) 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0280), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-

0173/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu, 

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 

teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 24 d. Teisės reikalų komiteto laišką Transporto ir 

turizmo komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, 

teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0000/2017), 

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 

grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų 

nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų 

kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės, 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2 OL C 77, 2002 3 28, p. 1. 
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3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) dirbtinės vidaus rinkos veikimo 

kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms 

narėms ir Sąjungai paliekant galimybę 

vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu 

lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų 

transporto priemonėms skirtas kelių 

apmokestinimo strategijas . Transporto 

priemonėse montuojama įranga turėtų leisti 

tokią kelių apmokestinimo politiką 

įgyvendinti laikantis visų valstybių narių 

piliečių nediskriminavimo principų. Todėl 

kiek galima greičiau reikia 

užtikrinti elektroninės rinkliavos sistemų 

sąveikumą Sąjungos lygmeniu; 

(5) dirbtinės vidaus rinkos veikimo 

kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms 

narėms ir Sąjungai paliekant galimybę 

vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu 

lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų 

transporto priemonėms skirtas kelių 

apmokestinimo strategijas. Transporto 

priemonėse montuojama įranga turėtų leisti 

tokią kelių apmokestinimo politiką 

įgyvendinti laikantis visų valstybių narių 

piliečių nediskriminavimo principų. Todėl 

kiek galima greičiau reikia 

užtikrinti elektroninės rinkliavos sistemų 

sąveikumą Sąjungos lygmeniu, kiek 

įmanoma apribojant išlaidas, susijusias su 

svarbiais kelių valdytojų įrenginiais, ir 

elektroninės rinkliavos paslaugos teikimo 

išlaidas; 

Or. it 

Pagrindimas 

EERP nustatymas kelia įvairių įrengimo ir paslaugų lygmens kliūčių, kurios prisideda prie 

rinkliavos kainos. Todėl būtina, kad siekiant sąveikumo tikslo nebūtų daug padidinta esamų 

rinkliavų kaina ir nebūtų sumažintas noras įdiegti šią paslaugą. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) transporto priemonių tarpusavio bei 

transporto priemonių ir infrastruktūros 

(10) transporto priemonių tarpusavio bei 

transporto priemonių ir infrastruktūros 
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objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti 

elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų 

intelektinių transporto sistemų (toliau – C-

ITS) taikomosios programos naudoja 

panašias technologijas ir gretimas dažnių 

juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes 

elektroninės rinkliavos sistemas sujungti 

su C-ITS 5,9 GHz dažnių juostoje, kurią 

dabar naudoja C-ITS, prieš tai 

nuodugniai įvertinus išlaidas, naudą, 

technines kliūtis ir galimus tų kliūčių 

šalinimo būdus; 

objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti 

elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų 

intelektinių transporto sistemų (toliau – C-

ITS) taikomosios programos naudoja 

panašias technologijas ir gretimas dažnių 

juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes 

išnagrinėti elektroninės rinkliavos 

platformos ir sąveikiųjų intelektinių 

transporto sistemų sinergijas atliekant 

nuodugnią sąnaudų ir naudos analizę; 

Or. it 

Pagrindimas 

Pereinant nuo dabartinio 5,8 GHz dažnio prie 5,9 GHz dažnio padidėtų transporto 

priemonėse montuojamos įrangos ir žemėje esančios infrastruktūros keitimo išlaidos. Be to, 

perėjimai labai ilgai užtruktų. Atsižvelgiant į technologinę pažangą, atnaujintas brandžių 

technologijų įgyvendinimas yra neveiksmingas sąnaudų ir naudos atžvilgiu. 

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) ši direktyva nevaržo valstybių narių 

laisvės nustatyti kelių infrastruktūros 

apmokestinimo taisykles; 

(18) ši direktyva nevaržo valstybių narių 

laisvės nustatyti kelių infrastruktūros 

apmokestinimo taisykles. Vis dėlto 

nustatyta, kad sąveiki elektroninė kelių 

rinkliavos sistema padėtų įgyvendinti 

Sąjungos teisės aktuose numatytus tikslus 

kelių mokesčių srityje; 

Or. it 

Pagrindimas 

Griežtai laikantis subsidiarumo principo ir savanoriško EERP pobūdžio tokios paslaugos 

nustatymas ES lygiu būtų labai svarbus žingsnis pirmyn kelių transporto sąveikumo Sąjungos 

šalyse požiūriu. 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies e punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e)  elektroninės rinkliavos teritorija –

kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, 

tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos 

kelių mokesčiai renkami taikant 

automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, 

palaikant ryšį su transporto priemonėse 

montuojama įranga arba automatiškai 

identifikuojant automobilio registracijos 

numerį) arba juos derinant su kitais būdais; 

e) elektroninės rinkliavos teritorija – 

kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, 

tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos 

kelių mokesčiai renkami taikant 

automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, 

palaikant ryšį su transporto priemonėse 

montuojama įranga, kas galiausiai apima 

automatinį automobilio registracijos 

numerio identifikavimą) arba juos derinant 

su kitais būdais; 

Or. it 

Pagrindimas 

Automatinis automobilio registracijos numerio identifikavimas gali būti laikomas naudinga 

lydimąja priemone surenkant kelių mokesčius. Nepaisant to, naudojant išimtinai šią 

technologiją esama keleto trūkumų, susijusių su dideliu skirtingų transporto priemonių 

registracijos numerių, kuriuos reikėtų atskleisti, kiekiu ir su tuo, kad nėra pakankamai 

standartizuotų registracijos numerių atpažinimo sistemų, kurias būtų galima prilyginti 3 

straipsnyje nurodytoms technologijoms. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies o punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

o) lengvoji transporto priemonė – kita 

nei sunkioji transporto priemonė. 

o) lengvoji transporto priemonė – 

lengvasis automobilis, mikroautobusas 

arba furgonas. 

Or. it 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Visose naujose elektroninės rinkliavos 

sistemose, kurioms būtina įrengti arba 

naudoti transporto priemonėse montuojamą 

įrangą , elektroninės rinkliavos 

operacijoms atlikti turi būti taikoma viena 

ar daugiau IV priede nurodytų 

technologijų. 

Visose naujose elektroninės rinkliavos 

sistemose, kurioms būtina įrengti arba 

naudoti transporto priemonėse montuojamą 

įrangą, elektroninės rinkliavos operacijoms 

atlikti turi būti taikoma viena ar 

daugiau šių technologijų: 

 a) palydovinio padėties nustatymas; 

 b) mobilusis ryšys, taikant GSM-GPRS 

standartą (žymuo GSM TS 60/23 060); 

 c) 5,8 GHz dažnio mikrobangų 

technologija. 

Or. it 

Pagrindimas 

Technologijų sąrašui turėtų ir toliau būti taikoma bendro sprendimo procedūra, kaip 

numatyta Direktyvoje 2004/52/EB. Technologiniais sprendimais nustatomos sąveikios 

sistemos ir taip padedama nustatyti šios direktyvos taikymo sritį. Kadangi tai yra tradiciškai 

svarbus elementas, svarbu, kad suinteresuotosios šalys galėtų pareikšti savo nuomonę ir 

dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir taip būtų išvengta dalinio vertinimo pavojaus. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei esamos elektroninės rinkliavos 

sistemos, kuriose taikomos kitos 

technologijos nei nurodytosios IV priede, 

technologiniu požiūriu patobulinamos iš 

esmės, tai užtikrinama, kad jos derėtų su 

tam priede nurodytomis technologijomis. 

Jei esamos elektroninės rinkliavos 

sistemos, kuriose taikomos kitos 

technologijos nei nurodytosios šio 

straipsnio pirmoje pastraipoje, 

technologiniu požiūriu patobulinamos iš 

esmės, tai užtikrinama, kad jos derėtų su 

tam priede nurodytomis technologijomis. 
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Or. it 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia 

transporto priemonėse montuojamą įrangą, 

kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali 

palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse 

eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos 

sistemomis, naudojančiomis IV priede 

nurodytas technologijas. 

EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia 

transporto priemonėse montuojamą įrangą, 

kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali 

palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse 

eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos 

sistemomis, naudojančiomis šio straipsnio 

1 dalyje nurodytas technologijas. 

Or. it 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 4 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Transporto priemonėse 

montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą 

techninę ir programinę įrangą, kitos 

transporto priemonėje jau sumontuotos 

techninės ir programinės įrangos elementus 

arba abu dalykus. Transporto priemonėse 

montuojama įranga gali naudoti kitas 

technologijas nei nurodytosios IV priede 

ryšiui su kitomis transporto priemonėje 

įdiegtomis techninės įrangos sistemomis 

palaikyti. 

4. Transporto priemonėse 

montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą 

techninę ir programinę įrangą, kitos 

transporto priemonėje jau sumontuotos 

techninės ir programinės įrangos elementus 

arba abu dalykus. Transporto priemonėse 

montuojama įranga gali naudoti kitas 

technologijas nei nurodytosios šio 

straipsnio pirmoje pastraipoje ryšiui su 

kitomis transporto priemonėje įdiegtomis 

techninės įrangos sistemomis palaikyti. 

Or. it 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. EERP teikiama pagal paslaugų 

teikėjų ir rinkliavos rinkėjų sutartis, kurių 

pagrindu užtikrinamas teisingas 

mokėtinos rinkliavos sumokėjimas. 

Or. it 

Pagrindimas 

Rinkliava apima mokesčių dalis, kurias rinkliavos rinkėjas turi sumokėti į valstybės iždą. 

Kadangi EERP atveju rinkliavos rinkėjo santykiams su klientu tarpininkauja paslaugos 

teikėjas, garantijos turi būti įtrauktos į sutartinius rinkliavos rinkėjo ir paslaugos teikėjo 

santykius. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. EERP turi būti leidžiama plėtotis 

tarpmodališkumui, nesukuriant kliūčių 

kitoms transporto rūšims. 

3. Teikiant EERP turi būti leidžiama 

plėtotis tarpmodališkumui ir užtikrinama, 

kad būtų laikomasi principo „naudotojas 

moka“, bei nesukuriama kliūčių kitoms 

transporto rūšims. 

Or. it 

Pagrindimas 

Teikiant EERP turi būti leidžiama ne tik plėtotis tarpmodališkumui, bet ir užtikrinama, kad ir 

kelių transporto srityje būtų laikomasi principo „naudotojas moka“, mokant mokestį. 
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 straipsnio 3a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Jeigu tai reikalinga tolesniems 

veiksmams, susijusiems su kelių mokesčio 

mokėjimo pažeidimu, atlikti, nacionalinė 

ryšių palaikymo institucija rinkliavos 

rinkėjui, kuriam aktualus kelių mokesčio 

mokėjimo pažeidimas, gali suteikti 

informaciją, kuri reikalinga siekiant 

susigrąžinti mokestį. 

Or. it 

Pagrindimas 

Kartu su direktyvos tekste numatyta tolesnių veiksmų procedūra reikėtų numatyti galimybę 

rinkliavos rinkėjui, kuriam pasitaikė kelių mokesnių mokėjimo pažeidimo atvejis, susipažinti 

su nacionalinės ryšių palaikymo institucijos informacija, kuri yra reikalinga norint 

susigrąžinti mokestį. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai pagal 11 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 

keičiami I ir IV priedai, siekiant juos 

suderinti su technikos pažanga. 

1. Komisijai pagal 11 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 

keičiamas I priedas, siekiant jį suderinti su 

technikos pažanga. 

Or. it 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Technologijų, kurias leidžiama naudoti 

elektroninėse kelių rinkliavos sistemose 

elektroninės rinkliavos operacijoms 

atlikti, sąrašas 

Išbraukta. 

1. Palydovinis padėties nustatymas  

2. Judrusis ryšys  

3. 5,8 GHz dažnio mikrobangų 

technologija 

 

Or. it 

Pagrindimas 

Technologijų sąrašui turėtų ir toliau būti taikoma bendro sprendimo procedūra, kaip 

numatyta Direktyvoje 2004/52/EB. Technologiniais sprendimais nustatomos sąveikios 

sistemos ir taip padedama nustatyti šios direktyvos taikymo sritį. Kadangi tai yra tradiciškai 

svarbus elementas, svarbu, kad suinteresuotosios šalys galėtų pareikšti savo nuomonę ir 

dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir taip būtų išvengta dalinio vertinimo pavojaus. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Komisijos pasiūlymas 

 

Komisijos pasiūlymu siekiama užpildyti dabartinių teisės aktų spragas Europos elektroninės 

rinkliavos paslaugos (EERP) srityje ir nustatyti sąlygas, kurios reikalingos norint užtikrinti 

elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą, ir sudaryti sąlygas tarpvalstybiniu mastu 

keistis informacija apie kelių mokesčio mokėjimo pažeidimus Sąjungos šalyse. 

 

Šiuo metu galiojančių šios srities teisės aktų, kurie apima Direktyvą 2004/52/EB dėl 

elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje ir Komisijos sprendimą 

2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų, 

tikslas buvo pagerinti rinkos veikimą teikiant paslaugą, kurios pagrindas – transporto 

priemonėse įmontuota įranga, galinti susisiekti su šalių, per kurias keliauja paslaugos gavėjas, 

infrastruktūromis, ir taip Sąjungos lygmeniu sukurti sąveikią rinkliavos sistemą.  

 

Nepaisant to, Komisija mano, kad dabartiniais teisės aktais nepasiekta nustatytų tikslų, 

susijusių su automatiniu mokesčių rinkimu. Šiuo atveju Komisija nustatė keletą dabartinių 

teisės aktų trūkumų, be kita ko – kliūtis EERP teikėjams, kuriems nustatyta pernelyg didelė 

našta, patekti į rinką. Technologiniu požiūriu palydovinė įranga ir toliau lieka brangesnė nei 

transporto priemonėse įmontuota įranga su mikrobangų technologija, tačiau tuo pat metu 

nuolatinė pažangiųjų transporto sistemų plėtra įpareigoja galvoti apie galimą jų ir elektroninių 

rinkliavos sistemų sąveiką. Be to, Komisija nustatė, kad ES lygmeniu nėra priimta jokių teisės 

aktų, kuriais remiantis valstybės narės keistųsi informacija apie transporto priemonių 

registraciją, kuri yra naudinga siekiant užtikrinti rinkliavų mokėjimą.  

 

 

 

Pranešėjo pozicija 
  

  Pranešėjas palankiai vertina ir remia Komisijos pasiūlymą, nes juo itin patobulinami 

galiojantys EERP srities teisės aktai. Pranešėjas siūlo keletą pakeitimų, kurie, jo 

manymu, pasiūlymo tekstui sukurtų pridėtinę vertę, siekiant sustiprinti EERP 

sąveikumą ir įgyvendinimo užtikrinimo procedūrą padaryti veiksmingesnę. 

  Pranešėjas pritaria, kad reikia aiškiai ir objektyviai apibrėžti įvairius EERP subjektus, 

kurie šiuo metu apibrėžti tik Sprendime 2009/750/EB, ir pripažįsta, kad reikalingas 

suderinimas su 2017/0114(COD) procedūros direktyva.  

  Kalbant apie technologinius aspektus, pranešėjas mano, kad jie yra itin svarbūs siekiant 

sukurti iš tiesų sąveikią elektroninės kelių rinkliavos sistemą. Dėl šios priežasties 

reikia įtraukti pakeitimus, kuriai pabrėžiama būtinybė teikti prioritetą bendro 

sprendimo procedūrai, kad į sprendimų priėmimo procesą būtų įtraukti visi 

suinteresuotieji subjektai. 

  Kalbant apie kelių mokesčio mokėjimo pažeidimų procedūrą, pranešėjas pripažįsta 

tarpvyriausybinio požiūrio ribotumą, nes iš tiesų jį taikant neužtikrinamas 

tarpvalstybinis rinkliavų mokėjimas. Vykdymo užtikrinimo srityje pranešėjas siūlo tik 

keletą teksto patikslinimų, kad ši procedūra būtų veiksmingesnė.  
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS 

D(2017)36120 

 

 

Transporto ir turizmo komiteto pirmininkei 

Karimai Delli 

ASP 04F155 

Briuselis 

 

 

 

Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių 

kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos 

tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie 

nesumokėtą kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus rinkliavą Sąjungoje (nauja 

redakcija) 

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

 

 

 

Gerb. Pirmininke, 

 

 

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos 

taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija. 

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:  

 

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau 

buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 

komitetui.  

 

Tokiu atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 

priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų. 

 

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu 

konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių 

pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką 

arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos 

rašytiniame pakeitimų pagrindime.“ 

 

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, 

išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo 

rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme arba 

konsultacinės darbo grupės nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų 

nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, 

pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės. 
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Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2017 m. rugsėjo 7 d. posėdyje vienbalsiai1 

rekomenduoja atsakingam Transporto ir turizmo komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą 

vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsniu. 

 

 

Pagarbiai 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės pirmininko pasirašytas pranešimas. 

                                                 
1 Posėdyje dalyvavo šie nariai: 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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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ 

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ 

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ 

2017 m. liepos 24 d., Briuselis 

NUOMONĖ 

 PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI 

  TARYBAI 

  KOMISIJAI 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių 

rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu 

lygmeniu keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie nesumokėtą kelių mokesčių 

mokėjimo pažeidimus rinkliavą Sąjungoje (nauja redakcija) 

2017 m. gegužės 31 d. COM(2017)0280 – 2017/0128(COD) 

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 

aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 

atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. 

birželio 21 d. susirinko į posėdį, siekdama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pasiūlymą. 

 

Šiame posėdyje apsvarsčiusi1 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, 

kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo 

Bendrijoje, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pilka spalva, įprastai 

naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta: 

– 4 konstatuojamojoje dalyje žodžiai „krovininių sunkvežimių“ pakeičiami žodžiais „sunkiųjų 

transporto priemonių“; 

– išbraukiama Direktyvos 2004/52/EB 20 konstatuojamoji dalis; 

– 4 straipsnio 6 dalyje įrašomi žodžiai „transporto priemonėse montuojama“; 

 

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 

pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo 

grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų 

esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą 

nekeičiant jo esmės. 

 

 

                                                 
1 Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto 

pirminio originalo kalba. 
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