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(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 volitatakse 
Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse 
kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel 
piirialadel
(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0223),

– 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-
0002/2019),

– 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,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 40,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A9-0007/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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 14, 15.1.2020, lk 118. 
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 2 lõiget 1 ja 
artiklit 91,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 91,
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SELETUSKIRI

Ettepanek võtta vastu otsus on tehtud vastuseks Itaalia taotlusele saada ELi toimimise lepingu 
artikli 2 lõike 1 kohaselt volitus pidada Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmida kahepoolne 
maanteetranspordi leping, millega lubatakse 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 kavandatavad liidus toimuvad kabotaažveod, mida teostavad kolmandate riikide 
vedajad, kes ei oma ühenduse litsentsi, 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 (üheski lepingus ei olnud kabotaažiõigusi siiski 
ette nähtud). Praegu on ainult Prantsusmaal selline leping Šveitsiga, mis lubab kabotaažvedusid 
(kahepoolset lepingut muudeti 2007. aastal).

Itaaliaga kavandatavad kohustused 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 tuleb selliseid lubasid 
anda tingimusel, et ELi vedajate vahel ei esine diskrimineerimist ega moonutata konkurentsi. 
Samuti on selgelt piiritletud kabotaažvedude geograafiline ulatus, kuna neid lubataks üksnes 
kavandatava otsuse tekstis kindlaks määratud Itaalia piirialadel – Piemonte ja Lombardia 
piirkonnas ning Valle d’Aosta ja Trentino-Alto Adige autonoomses piirkonnas –, Itaalia ja Šveitsi 
vaheliste bussiteenuste osutamise käigus.

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

Karima Delli
Esimees
Transpordi- ja turismikomisjon
BRÜSSEL

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse 
Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse 
kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel 
piirialadel (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD)) – arvamus 
õigusliku aluse kohta

Austatud esimees

Oma 13. novembri 2019. aasta kirjas1 palus Teie komisjon vastavalt kodukorra artikli 40 
lõikele 2 õiguskomisjoni arvamust ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega 
lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel 
piirialadel, Euroopa Komisjoni poolt valitud õigusliku aluse sobivuse kohta2.

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 9. jaanuari 2020. aasta koosolekul.

I – Taust

Euroopa Komisjon kasutas ettepaneku õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 2 lõiget 
1 ja artiklit 91. Nõukogu muutis oma üldises lähenemisviisis õiguslikku alust, jättes välja viite 
artikli 2 lõikele 1. 

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohased artiklid on järgmised.

Artikkel 2

1. Kui aluslepingud annavad liidule teatud valdkonnas ainupädevuse, võib õiguslikult 
siduvaid akte menetleda ja vastu võtta ainult liit, liikmesriigid võivad seda teha ainult liidu 
volitusel või liidu õigusaktide rakendamiseks.

(...)

1 D 315855/õiguskomisjoni arvamus õigusliku aluse kohta vastavalt kodukorra artiklile 40.
2 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga 

läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste 
osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel [2019/0108(COD].
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Artikkel 3

(...) 

2. Liidu ainupädevusse kuulub ka rahvusvahelise lepingu sõlmimine, kui selle sõlmimise näeb 
ette liidu seadusandlik akt või kui lepingut on vaja selleks, et võimaldada liidul teostada oma 
sisemist pädevust, või kui selle sõlmimine võib mõjutada ühiseeskirju või muuta nende 
reguleerimisala.

Artikkel 91
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 71)

1. Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, kehtestavad 
transpordi iseärasusi arvesse võttes artikli 90 rakendamiseks:

a) ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või sealt välja kulgeva 
rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva 
rahvusvahelise transpordi suhtes;

b) tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid osutada 
mitteresidentidest vedajad;

c) meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks;

d) kõik muud asjakohased sätted.

2. Lõikes 1 osutatud meetmete vastuvõtmisel võetakse arvesse juhtumeid, mil nende 
kohaldamine võiks tõsiselt kahjustada teatud piirkondade elatustaset ja tööhõivet, samuti 
transpordiobjektide haldamist.

III – Euroopa Liidu Kohtu praktika seoses õigusliku aluse valikuga

Euroopa Kohus on pidanud sobiva õigusliku aluse küsimust tavaliselt põhiseadusliku 
tähtsusega küsimuseks, mis tagab pädevuse andmise põhimõtte järgimise (ELi lepingu 
artikkel 5) ning määrab kindlaks liidu pädevuse olemuse ja ulatuse3.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab liidu meetme õigusliku aluse valikul 
lähtuma objektiivsetest teguritest, mis alluvad kohtulikule läbivaatamisele, sealhulgas 
eelkõige meetme eesmärgist ja sisust.4

Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjus. 
Selles kontekstis ei ole asjaolul, et mõni institutsioon soovib õigusakti vastuvõtmises 
aktiivsemalt osaleda, nagu ka õigusakti vastuvõtmise tingimustel ega kõnealuse õigusaktiga 
hõlmatud tegevusvaldkonna teistes aspektides tehtud tööl õige õigusliku aluse 
kindlakstegemise seisukohast mingit tähtsust.5

3 Arvamus 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punkt 5.
4 Vt 8. septembri 20019. aasta otsust kohtuasjas C-411/06: komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, 
EU:C:2009:518, punkt 45.
5 Otsus kohtuasjas C-269/97: komisjon vs. nõukogu, ECLI:EU:C:2000:183, punkt 44.
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Kui õigusakti kontrollimise käigus selgub, et see taotleb kahte eesmärki või et sellega 
reguleeritakse kahte valdkonda ning üks neist on määratletav peamise või ülekaalukana, 
samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, peab õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, st 
peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.6

Kui aga õigusaktil on mitu samaaegset lahutamatult seotud eesmärki või valdkonda, ilma et 
mõni neist oleks teis(t)ega võrreldes teisejärguline või kaudne, peab see õigusakt põhinema 
vastavatel erinevatel õiguslikel alustel,7 kui nende õiguslike aluste jaoks ette nähtud 
menetlused ei ole ühitamatud Euroopa Parlamendi õigusega ja ei kahjusta seda.8

IV – Esildatud meetme eesmärk ja sisu

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja 
maanteeveo kokkuleppe (edaspidi „ELi kokkulepe“)9 kohaselt ei ole reisijate bussiveo vormis 
toimuv kabotaaž lubatud. 

Itaalia taotles liidult volitust sõlmida Šveitsiga kahepoolne leping, millega lubatakse sellist 
kabotaaži nende kahe riigi piirialadel.

Oma olemuselt koosneb ettepanek ühestainsast sättest, millega antakse Itaaliale volitused 
pidada läbirääkimisi ja sõlmida leping Šveitsiga, et lubada kabotaažvedusid nimetatud kahe 
riigi vahel bussiveoteenuste osutamisel Itaalia ja Šveitsi piirialadel, tingimusel et liidus 
asutatud vedajate vahel ei esine diskrimineerimist ega moonutata konkurentsi. 

V – Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Seoses õigusliku aluse valikuga märgitakse komisjoni seletuskirjas järgmist:

„Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõikes 2 on sätestatud, et liidu ainupädevusse 
kuulub ka rahvusvahelise lepingu sõlmimine, kui selle sõlmimise näeb ette liidu seadusandlik 
akt või kui lepingut on vaja selleks, et võimaldada liidul teostada oma sisemist pädevust, või 
kui selle sõlmimine võib mõjutada ühiseeskirju või muuta nende kohaldamisala. 

Määruse (EÜ) nr 1073/2009 kohaselt võivad liidus kabotaažvedusid teatavatel tingimustel 
teostada üksnes ühenduse litsentsi omavad vedajad. Rahvusvahelised kohustused, mis 
lubavad teistel vedajatel, eelkõige kolmandate riikide vedajatel, selliseid vedusid teostada, 
mõjutavad eespool nimetatud määrust ELi toimimise lepingu artikli 3 lõike 2 tähenduses.

Lisaks mõjutavad sellised rahvusvahelised kohustused ka kokkulepet, eriti selle artiklit 20. 
Need ei ole lubatud nimetatud artikli lõikega 1, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhtudel. 

Seega kuuluvad Itaalia kavandatavad kohustused liidu ainupädevusse. ELi toimimise lepingu 
artikli 2 lõike 1 kohaselt võib liit siiski volitada liikmesriike tegutsema valdkondades, kus tal 

6 Otsus kohtuasjades komisjon vs. nõukogu, C-137/12, EU:C:2013:675, punkt 53; C-411/06, EU:C:2009:518, 
punkt 46 ja seal osutatud kohtupraktika; Euroopa Parlament vs. nõukogu, C-490/10, EU:C:2012:525, punkt 45; 
Euroopa Parlament vs. nõukogu, C-155/07, EU:C:2008:605, punkt 34.
7 Kohtuasi C-211/01: komisjon vs. nõukogu, ECLI:EU:C:2003:452, punkt 40; kohtuasi C-178/03: komisjon vs. 
Euroopa Parlament ja nõukogu, ECLI:EU:C:2006:4, punktid 43–56. 
8 Kohtuasi C-300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), ECLI:EU:C:1991:244, punktid 17–25; kohtuasi C-
268/94: Portugal vs. nõukogu, ECLI:EU:C:1996:461.
9 Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkulepe 

(EÜT L 114, 30.4.2002, lk 91).
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on ainupädevus. 

Käesoleva ettepaneku eesmärk on anda Itaaliale volitused pidada läbirääkimisi ja sõlmida 
Šveitsiga leping, mille alusel lubatakse kahe riigi piirialadel kabotaažvedusid piiriüleste 
bussiveoteenuste osutamisel.“10 

Sellest tulenevalt järeldas komisjon, et „ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 2 lõige 1 ja artikkel 91.“11 

a) ELi toimimise lepingu artikli 91 sobivus

Artiklis 91 sätestatakse transpordipoliitika õiguslik alus raudtee-, maantee- ja 
siseveetranspordi jaoks. Ettepaneku eesmärki ja sisu silmas pidades on ilmne, et ettepanek on 
seotud siseturu toimimisega transpordisektoris. Seega näib ELi toimimise lepingu artikkel 91 
olevat ettepanekule sobiv õiguslik alus. 

b) ELi toimimise lepingu artikli 2 lõike 1 lisamine õigusliku alusena ei ole võimalik

Seevastu ei kujuta ELi toimimise lepingu artikli 2 lõige 1 endast õiguslikku alust. See säte 
nimelt ei anna institutsioonidele mingit pädevust liidu õigusakti vastuvõtmiseks. Seetõttu ei 
saa seda kasutada õigusliku alusena. 

Täielikkuse huvides võib lisada, et ettepaneku põhjenduses 5 tuletatakse õigesti meelde, et 
„Seega kuuluvad [rahvusvahelised kohustused, millega lubatakse kolmandate riikide 
vedajatel, kellel ei ole tegevusluba, teostada kabotaažvedusid] liidu ainupädevusse 
välisasjades. Liikmesriigid võivad pidada läbirääkimisi või võtta selliseid kohustusi ainult 
juhul, kui liit on neid selleks volitanud kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 2 lõikega 1.“ 

Käesoleval juhul antakse selline volitus seadusandliku aktiga, mis on vastu võetud 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt ELi toimimise lepingu artikli 91 alusel.

VI – Järeldus ja soovitus

Sellest tulenevalt otsustas õiguskomisjon oma 9. jaanuari 2020. aasta koosolekul 21 
poolthäälega (vastuhääli ei olnud ja erapooletuid oli 1)12 soovitada transpordi- ja 
turismikomisjonil jätta artikkel 91 kavandatava otsuse ainsaks õiguslikuks aluseks.

Lugupidamisega

10 Vt seletuskirja punkt 2.
11 Vt seletuskirja punkt 3.
12 Lõpphääletuse ajal olid kohal Lucy Nethsingha (esimees), Marion Walsmann (aseesimees), Ibán García Del 
Blanco (aseesimees), Raffaele Stancanelli (aseesimees), Franco Roberti (arvamuse koostaja), Gunnar Beck, 
Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, 
Marie Toussaint, Edina Tóth (József Szájeri asemel artikli 209 lõike 7 kohaselt), Bettina Vollath ja Axel Voss
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