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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. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. 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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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse 
Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset 
maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste 
bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0221),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 2 lõiget 1 ja 
artiklit 91, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C9-0001/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. septembri 2019. aasta 
arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C , , lk . (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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Ettepanek võtta vastu otsus on tehtud vastuseks Saksamaa taotlusele saada ELi toimimise 
lepingu artikli 2 lõike 1 kohaselt volitus muuta Šveitsiga 1953. aastal sõlmitud kahepoolset 
maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste 
osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel. ELi ja Šveitsi maismaatranspordi ühiskomitee 
2018. aasta juunis toimunud kohtumisel teatas Šveits komisjonile, et on sellise lepingu 
sõlmimisest samuti huvitatud. 

Ettepanekuga kavandatakse liidus toimuvaid kabotaažvedusid, mida teostavad kolmandate 
riikide vedajad, kes ei oma ühenduse litsentsi, ja mis mõjutavad bussiteenuste siseturu 
toimimist, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1073/2009. Samuti mõjutavad need ELi ja 
Šveitsi vahelist maismaatranspordi lepingut, mille kohaselt ei ole kabotaažveod lubatud, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriikide ja Šveitsi vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute alusel olid 
sellised õigused kõnealuse lepingu sõlmimise ajal juba olemas (ühegi lepinguga ei olnud 
kabotaažiõigusi siiski ette nähtud). Praegu on ainult Prantsusmaal selline leping Šveitsiga, mis 
lubab kabotaažvedusid (kahepoolset lepingut muudeti 2007. aastal).

Kohustused, mida Saksamaa kavandab nüüd võtta, kuuluvad liidu ainupädevusse. ELi 
toimimise lepingu artikli 2 lõike 1 kohaselt võib liit siiski volitada liikmesriike tegutsema 
valdkondades, kus tal on ainupädevus. Liidu seadusandja peab sellise volituse andma 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 91 osutatud seadusandlikule menetlusele. 

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et vastavalt komisjoni ettepanekule tohib selliseid 
lubasid anda tingimusel, et ei toimu diskrimineerimist ELi vedajate vahel ega konkurentsi 
moonutamist. Samuti on selgelt piiritletud kabotaažvedude geograafiline ulatus, kuna neid 
lubataks üksnes kavandatava otsuse tekstis kindlaks määratud Saksamaa piirialadel – 
Freiburgi ja Tübingeni ringkonnad Baden-Württembergi liidumaal ja Švaabimaa ringkond 
Baieri liidumaal –, Saksamaa ja Šveitsi vaheliste bussiteenuste osutamise käigus.

Raportöör teeb ettepaneku toetada komisjoni ettepanekut, kuna see parandaks kahe riigi 
vahelisi piiriüleseid ühistranspordiühendusi, muudaks bussitranspordi kättesaadavamaks ja 
atraktiivsemaks ning pakuks mõlemal pool piiri elavatele ja töötavatele inimestele rohkem 
valikuvõimalusi.


