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PR_COD_1recastingam 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 

 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning. 

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan 

elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande 

informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2017)0280), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0173/2017), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

18 oktober 20171, 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 

strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter2, 

– med beaktande av skrivelsen av den 24 juli 2017 från utskottet för rättsliga frågor till 

utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

(A8-0000/2017), och av följande skäl: 

A. Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna 

vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte 

några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 

kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 

med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 

som inte ändrar deras sakinnehåll. 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med 

beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de 

juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen. 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
2 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1. 
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2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Konstgjorda hinder för den inre 

marknadens funktion bör undanröjas, 

samtidigt som medlemsstaterna 

och unionen bör ges möjlighet att tillämpa 

olika avgiftssystem för alla fordonstyper på 

lokal, nationell och internationell nivå. 

Fordonsutrustningen bör göra det möjligt 

att ta ut sådana vägavgifter med beaktande 

av principen om likabehandling av alla 

medborgare i medlemsstaterna. Man bör 

därför så snart som möjligt sörja för 

driftskompatibilitet mellan de elektroniska 

vägtullsystemen i hela unionen. 

(5) Konstgjorda hinder för den inre 

marknadens funktion bör undanröjas, 

samtidigt som medlemsstaterna 

och unionen bör ges möjlighet att tillämpa 

olika avgiftssystem för alla fordonstyper på 

lokal, nationell och internationell nivå. 

Fordonsutrustningen bör göra det möjligt 

att ta ut sådana vägavgifter med beaktande 

av principen om likabehandling av alla 

medborgare i medlemsstaterna. Man bör 

därför så snart som möjligt sörja för 

driftskompatibilitet mellan de elektroniska 

vägtullsystemen i hela unionen och se till 

att i största möjliga utsträckning begränsa 

vägnätsförvaltarnas kostnader för 

anläggningarna i fråga liksom 

kostnaderna för systemet för elektroniska 

vägtullar. 

Or. it 

Motivering 

Införandet av EETS förorsakar en rad kostnader som är kopplade till såväl anläggningarna 

som systemet, vilka läggs till kostnaden för vägtullen. Därför får målet att uppnå 

driftskompatibilitet inte leda till att kostnaderna för befintliga vägtullar höjs avsevärt, vilket 

skulle motverka systemets införande. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Tillämpningar för elektroniska (10) Tillämpningar för elektroniska 
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vägtullar och C-ITS-tillämpningar 

(Co-operative ITS) utnyttjar liknande 

teknik och angränsande frekvensband för 

kommunikation över korta avstånd mellan 

olika fordon och mellan fordon och 

infrastruktur. Den framtida potentialen i 

ny teknik för elektroniska vägtullar med 

C-ITS i 5,9 GHz-bandet, som för 

närvarande används av C-ITS, bör 
utforskas, efter en grundlig bedömning de 

kostnader, fördelar, tekniska hinder och 

möjliga lösningar som hänger samman 

med detta. 

vägtullar och C-ITS-tillämpningar 

(Co-operative ITS) utnyttjar liknande 

teknik och angränsande frekvensband för 

kommunikation över korta avstånd mellan 

olika fordon och mellan fordon och 

infrastruktur. I framtiden bör potentialen 

att undersöka eventuella synergier mellan 

plattformen för elektroniska vägtullar och 

de samverkande intelligenta 

transportsystemen utforskas, på grundval 

av en grundlig kostnads- och nyttoanalys. 

Or. it 

Motivering 

Att övergå från dagens frekvensband 5,8 GHz till frekvensbandet 5,9 GHz skulle medföra 

höga kostnader för att ersätta fordonsutrustning och markbunden infrastruktur och skulle 

dessutom innebära mycket långa övergångsperioder. Med tanke på de tekniska framstegen är 

det ur kostnads- och nyttosynvinkel inte särskilt effektivt att på nytt införa mogen teknik. 

 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Detta direktiv påverkar inte 

medlemsstaternas frihet att föreskriva 

bestämmelser om avgiftsbeläggning av 

väginfrastruktur och om 

beskattningsfrågor. 

(18) Detta direktiv påverkar inte 

medlemsstaternas frihet att föreskriva 

bestämmelser om avgiftsbeläggning av 

väginfrastruktur och om 

beskattningsfrågor. Detta oaktat fastställs 

det i direktivet att ett driftskompatibelt 

system för elektroniska vägtullar skulle 

bidra till genomförandet av de mål som 

fastställs i unionens lagstiftning om 

vägtullar. 

Or. it 
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Motivering 

Utan att det påverkar subsidiaritetsprincipen och det faktum att EETS ska vara frivilligt 

skulle införandet av detta system i EU innebära ett mycket viktigt steg framåt i fråga om 

driftskompatibilitet inom vägtransporterna i EU:s medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 1 – led e 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) elektroniskt vägtullsområde: en 

väg, ett vägnät, en konstruktion i form av 

t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja 

där vägavgifter tas ut med hjälp, helt eller 

delvis, av automatiska 

detekteringsmekanismer i form av t.ex. 

kommunikation med utrustning inuti 

fordonet eller automatisk 

nummerplåtsavläsning. 

e) elektroniskt vägtullsområde: en 

väg, ett vägnät, en konstruktion i form av 

t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja 

där vägavgifter tas ut med hjälp, helt eller 

delvis, av automatiska 

detekteringsmekanismer i form av t.ex. 

kommunikation med utrustning inuti 

fordonet, eventuellt kompletterad med 

automatisk nummerplåtsavläsning. 

Or. it 

Motivering 

Automatisk nummerplåtsavläsning kan vara ett användbart instrument i samband med uttaget 

av vägavgifter. Det innebär dock vissa svagheter att enbart använda denna teknik på grund 

av de många olika fordonsnummerplåtar som skulle komma att behöva erkännas och på 

grund av att nummerplåtsavläsningssystemen inte är lika standardiserade som den teknik som 

beskrivs i artikel 3. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 1 – led o 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

o) lätt fordon: varje fordon som inte 

är ett tungt fordon. 

o) lätt fordon: en personbil, minibuss 

eller lätt lastbil. 

Or. it 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I alla nya elektroniska vägtullsystem 

som kräver installation eller användning av 

fordonsutrustning ska en eller flera av de 

tekniska lösningar som förtecknas i 

bilaga IV tillämpas för 

vägtullstransaktionerna. 

I alla nya elektroniska vägtullsystem 

som kräver installation eller användning av 

fordonsutrustning ska en eller flera av de 

tekniska lösningar som förtecknas nedan 

tillämpas för vägtullstransaktionerna: 

 a) Satellitbaserad positionsbestämning. 

 b) Mobilkommunikation enligt 

GSM/GPRS-standarden (referens 

GSM TS 03.60/23.060). 

 c) 5,8 GHz mikrovågor. 

Or. it 

Motivering 

Förteckningen över teknik bör fortsätta att vara föremål för medbeslutandeförfarandet, i 

enlighet med vad som föreskrivs i direktiv 2004/52/EG. De tekniska lösningarna fastställer 

vilka system som är driftskompatibla och bidrar således till att definiera direktivets objektiva 

tillämpningsområde. Eftersom det rör sig om en traditionellt sett väsentlig del måste samtliga 

berörda parter ha möjlighet att lämna synpunkter och delta i beslutsprocessen, för att på 

detta sätt undvika risken för ensidiga utvärderingar. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Befintliga elektroniska vägtullsystem som 

använder annan teknik än sådan som 

förtecknas i bilaga IV ska motsvara sådan 

teknik om betydande tekniska förbättringar 

genomförs. 

Befintliga elektroniska vägtullsystem som 

använder annan teknik än sådan som 

förtecknas i första stycket i denna artikel 

ska motsvara sådan teknik om betydande 

tekniska förbättringar genomförs. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Betalningsförmedlare i EETS ska ge 

användare tillgång till fordonsutrustning 

som är lämplig att användas, som är 

driftskompatibel och som kan 

kommunicera med alla elektroniska 

vägtullsystem som är i drift i 

medlemsstaterna för användningsområdet 

och som använder sådan teknik som 

förtecknas i bilaga IV. 

Betalningsförmedlare i EETS ska ge 

användare tillgång till fordonsutrustning 

som är lämplig att användas, som är 

driftskompatibel och som kan 

kommunicera med alla elektroniska 

vägtullsystem som är i drift i 

medlemsstaterna för användningsområdet 

och som använder sådan teknik som 

förtecknas i första stycket i denna artikel. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fordonsutrustningen kan utnyttja 

egen maskin- och programvara, annan 

maskin- och programvara som finns i 

fordonet, eller både och. 

Fordonsutrustningen kan utnyttja annan 

teknik än sådan som förtecknas i bilaga IV 

för att kommunicera med andra 

maskinvarusystem som finns i fordonet. 

4. Fordonsutrustningen kan utnyttja 

egen maskin- och programvara, annan 

maskin- och programvara som finns i 

fordonet, eller både och. 

Fordonsutrustningen kan utnyttja annan 

teknik än sådan som förtecknas i 

första stycket i denna artikel för att 

kommunicera med andra 

maskinvarusystem som finns i fordonet. 

Or. it 
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Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. EETS tillhandahålls genom avtal 

mellan betalningsförmedlare i EETS och 

avgiftsupptagare, på grundval av vilka en 

korrekt betalning av vägavgiften 

säkerställs. 

Or. it 

Motivering 

Vägavgiften omfattar avgifter som avgiftsupptagaren måste erlägga till staten. Eftersom, i 

fallet med EETS, förhållandet mellan avgiftsupptagaren och kunden förmedlas av 

betalningsförmedlaren måste garantierna vara inskrivna i avtalet mellan avgiftsupptagaren 

och betalningsförmedlaren. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. EETS ska medge att intermodalitet 

utvecklas utan att detta skapar nackdelar 

för andra transportslag. 

3. EETS ska medge att intermodalitet 

utvecklas med garantier för att principen 

”användaren betalar” respekteras, utan att 

detta skapar nackdelar för andra 

transportslag. 

Or. it 

Motivering 

EETS ska inte bara medge att intermodalitet utvecklas utan ska också se till att principen 

”användaren betalar” respekteras även inom vägtransportsektorn, genom erläggandet av en 

vägavgift. 
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Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Om det krävs för att följa upp 

underlåtenheten att betala vägavgift får 

det nationella kontaktstället se till att de 

uppgifter som behövs för att driva in den 

utestående betalningen ställs till den 

berörda avgiftsupptagarens förfogande. 

Or. it 

Motivering 

Parallellt med det förfarande som anges i direktivet är det nödvändigt att ge den 

avgiftsupptagare som drabbats av underlåtenheten att betala vägavgift möjlighet att få 

tillgång till de uppgifter som samlats in av kontaktstället och som är nödvändiga för att driva 

in betalningen. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11 med avseende på ändring av 

bilagorna I och IV i syfte att anpassa dem 

till den tekniska utvecklingen. 

1. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11 med avseende på ändring av 

bilaga I i syfte att anpassa den till den 

tekniska utvecklingen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förteckning över teknik som är tillåten att 

användas i elektroniska vägtullsystem för 

att utföra elektroniska 

vägtullstransaktioner 

utgår 

1. Satellitbaserad 

positionsbestämning. 

 

2. Mobilkommunikation.  

3. 5,8 GHz mikrovågor.  

Or. it 

Motivering 

Förteckningen över teknik bör fortsätta att vara föremål för medbeslutandeförfarandet, i 

enlighet med vad som föreskrivs i direktiv 2004/52/EG. De tekniska lösningarna fastställer 

vilka system som är driftskompatibla och bidrar således till att definiera direktivets objektiva 

tillämpningsområde. Eftersom det rör sig om en traditionellt sett väsentlig del måste samtliga 

berörda parter ha möjlighet att lämna synpunkter och delta i beslutsprocessen, för att på 

detta sätt undvika risken för ensidiga utvärderingar. 
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MOTIVERING 

Kommissionens förslag 

Syftet med kommissionens förslag är att fylla luckorna i dagens lagstiftning rörande det 

europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS), genom att fastställa nödvändiga 

förutsättningar för säkerställandet av driftskompatibilitet mellan systemen för elektroniska 

vägtullar, och att förenkla det gränsöverskridande utbytet av information om överträdelser i 

form av underlåtenhet att betala vägavgift i EU:s medlemsstater. 

Befintlig lagstiftning på detta område, vilken innefattar direktiv 2004/52/EG om 

driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen och kommissionens 

beslut 2009/750/EG om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och 

tekniska uppgifter för detta, hade till syfte att få marknaden att fungera bättre genom 

tillhandahållandet av en tjänst som bygger på fordonsutrustning som kan kommunicera med 

infrastrukturen i de medlemsstater som användarna passerar, för att på detta sätt främja 

skapandet av ett driftskompatibelt system för elektroniska vägtullar på EU-nivå.  

Kommissionen anser dock att nuvarande lagstiftning inte har uppnått de uppställda målen 

i fråga om automatisk uppbörd av vägavgifter. Kommissionen har i detta fall angivit några 

begränsningar i den nuvarande lagstiftningen, bl.a. hindren för tillträde till marknaden för 

betalningsförmedlare i EETS, vilka har påförts alltför tunga bördor. Vad gäller den tekniska 

biten fortsätter satellitutrustning att vara dyrare än fordonsenheter som bygger på 

mikrovågsteknik, men samtidigt gör den fortsatta utvecklingen av intelligenta transportsystem 

(ITS) det nödvändigt att beakta potentiella synergier mellan systemen för elektroniska 

vägtullar och ITS. Kommissionen har konstaterat att det saknas en rättslig grund på EU-nivå 

för utbyte av uppgifter om fordonsregistrering mellan medlemsstaterna i syfte att driva in 

vägtullar. 

Föredragandens ståndpunkt 

 Föredraganden välkomnar och stöder kommissionens förslag, som han anser innebär en 

stor förbättring av den innevarande lagstiftningen för EETS. Han föreslår en rad 

ändringar som han anser tillför förslaget mervärde, i syfte att göra EETS mer 

driftskompatibelt och effektivisera genomförandeförfarandet. 

 

 Föredraganden håller med om att det är nödvändigt att tydligt och objektivt definiera de 

olika operatörer som verkar inom EETS, vilka för närvarande bara är definierade i 

beslut 2009/750/EG, och konstaterar behovet av överensstämmelse med direktiv 

2017/0114(COD). 

 

 Föredraganden anser att de tekniska aspekterna är av stor betydelse för att skapa ett 

verkligt driftskompatibelt system för elektroniska vägtullar. Det införs därför ändringar 

som belyser behovet av att prioritera medbeslutandeförfarandet, så att samtliga berörda 

parter involveras i beslutsprocessen. 

 

 Vad beträffar förfarandet för indrivning av obetalda vägavgifter konstaterar 

föredraganden att det mellanstatliga förfarandet har vissa begränsningar och inte är i 
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stånd att garantera indrivning av vägtullar över gränserna. Vad gäller genomförandet 

nöjer sig föredraganden med att föreslå några förtydliganden till texten som är tänkta att 

effektivisera detta förfarande.  
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 

D(2017)36120 

 

 

Karima Delli 

Ordförande för utskottet för transport och turism 

ASP 04F155 

Bryssel 

 

 

 

Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet 

mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande 

informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen 

(omarbetning) 

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

 

 

 

Till ordföranden 

 

 

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 

om omarbetning i parlamentets arbetsordning. 

I punkt 3 i denna artikel står följande:  

 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 

ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om 

detta.  

 

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 

berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i 

artiklarna 169 och 170. 

 

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och 

från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller 

hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller 

på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga 

ändringsförslag. Sådana skäl måste anföras i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.” 

 

Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och 

med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor 

att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i 

förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de 
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oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter 

kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak. 

Sammanfattningsvis rekommenderar utskottet för rättsliga frågor enhälligt1 vid sitt 

sammanträde den 7 september 2017 att utskottet för transport och turism, som är ansvarigt 

utskott, behandlar ovannämnda förslag i enlighet med artikel 104. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Bilaga: Rapporten som undertecknats av ordföranden för den rådgivande gruppen. 

 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande: 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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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 
KOMMISSIONEN 

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS 

RÅDGIVANDE GRUPP 

Bryssel den 24 juli 2017 

YTTRANDE 

 TILL EUROPAPARLAMENTET 

  RÅDET 

  KOMMISSIONEN 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan 

elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande 

informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) 

COM(2017)0280 del 31.5.2017 – 2017/0128(COD) 

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 

strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 

sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 21 juni 2017 för att bland annat granska 

ovannämnda förslag från kommissionen. 

Vid detta sammanträde behandlade1 gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 

29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen, och 

konstaterade enhälligt att följande borde ha markerats med den gråskuggning som i regel 

används för att markera innehållsmässiga ändringar: 

– I skäl 4: ersättandet av ordet ”lastbilar” med ordet ”fordon”. 

– Strykningen av skäl 20 i direktiv 2004/52/EG. 

– I artikel 4.6: tillägget av de inledande orden ”Fordonsutrustning för EETS”. 

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 

ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 

att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare 

rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga 

rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll. 

 

 

                                                 
1 Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion. 
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F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Juridisk rådgivare  Juridisk rådgivare  Generaldirektör 

 


