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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

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta 
arvamust1,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta2 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0279) suhtes,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet,

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 67 ja 40,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-
0119/2020),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

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

1 ELT C 62, 15.2.2019, lk 265.
2 Vastuvõetud tekstid, 12.3.2019, P8_TA(2019)139.
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LÜHISELGITUS

1. Vajadus elektroonilise kaubaveoteabe järele

Valdav enamik ELi kaubavedudest nõuab ikka veel paberdokumentide kasutamist. Tegelikult 
on ligikaudu 99 % kõigi ELi territooriumil toimuvate piiriüleste vedude puhul veo mõni etapp 
endiselt seotud paberdokumentidega. See põhjustab transpordi- ja logistikaahelates turuosaliste 
ebatõhusust ning tarbetut keskkonnakoormust. Kuna prognooside kohaselt kasvab kaubaveo 
kogumaht 2050. aastaks rohkem kui 50 %, muutub see lähiaastatel veelgi tõsisemaks 
probleemiks. Euroopa Parlament on juba varem mitu korda nõudnud, et paberivabadele 
vedudele tuleb anda tugevam tõuge, ning tungivalt soovitanud, et ettevõtjate, klientide ja 
ametiasutuste vaheline teabe liikumine selles valdkonnas peaks olema lihtsustatum, paberivaba, 
sujuv, läbipaistev, turvaline ja usaldusväärne.

2. Komisjoni ettepanek 

Komisjon on tuvastanud kaks peamist põhjust, miks elektrooniliste veodokumentide 
kasutuselevõtt on aeglane: pädevad asutused ei tunnusta e-dokumentide õiguslikku 
samaväärsust ja IT-keskkond on killustatud ning selles puuduvad hästi toimivad ja 
koostalitlusvõimelised süsteemid, kus elektrooniliste veodokumentide kohta oleks kehtestatud 
üldiselt kohaldatavad ja siduvad reeglid.

Komisjoni 17. mai 2018. aasta ettepanekus nõutakse, et pädevad asutused aktsepteeriksid 
(teatavate õigusaktide puhul) õigusnormidega ette nähtud teavet elektroonilisel kujul, ja seda, 
et loodaks vastavushindamisasutuste poolt sertifitseeritud eFTI keskkondade ja 
teenuseosutajate raamistik.

3. Institutsioonidevahelised läbirääkimised

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 12. märtsil 2019. aastal 
toimusid institutsioonidevahelised läbirääkimised (eesmärgiga jõuda varakult teise lugemise 
kokkuleppeni) 2019. aasta septembrist novembrini, mil ELi Nõukogu eesistujariik oli Soome. 
Pärast kolmepoolsete kohtumiste kolme vooru saavutas Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm 
nõukogu eesistujariigiga esialgse kokkuleppe 26. novembril 2019. aastal.

Kokkuleppe tekst esitati transpordi- ja turismikomisjonile (TRAN) ning see kiideti heaks 21. 
jaanuaril 2020. Transpordi- ja turismikomisjoni antud heakskiidu alusel teatas TRAN-
komisjoni esimees oma kirjas alaliste esindajate komitee (COREPER I) eesistujale, et ta 
soovitab täiskogul nõukogu seisukoha muutmata kujul heaks kiita, eeldusel et see on kooskõlas 
kõnealuse kahe institutsiooni vahel saavutatud esialgse kokkuleppega. Pärast õiguskeelelist 
kontrolli võttis nõukogu 7. aprillil 2020 (kirjaliku menetluse teel) oma seisukoha kooskõlas 
esialgse kokkuleppega ametlikult vastu.

4. Kokkuleppe põhielemendid

Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud üldise kokkuleppe eesmärk oli kavandatud süsteemi 
veelgi tugevdada. Eelkõige saavutati järgmist:
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 ettevõtjate ja pädevate asutuste kulude vähendamine, sealhulgas selle kaudu, et 
sertifitseerimissüsteemi aluseks võetakse olemasolevad rahvusvahelised standardid, 
mudelid ja kokkulepped ning tagatakse, et sertifitseerimine toimub sõltumatult;

 ettevõtjate ja pädevate asutuste usalduse saavutamine ja säilitamine süsteemi ohutuse ja 
turvalisuse suhtes, milleks tõhustatakse täpsete standardite, spetsifikatsioonide ja 
juurdepääsueeskirjade kehtestamise korda, kaasates nõuetekohaselt kaasseadusandjad ja 
kõik asjassepuutuvad sidusrühmad;

 tõuke andmine, et kogu pädevate asutuste ja ettevõtjate vaheline suhtlus, sealhulgas 
järelepärimiste esitamine, toimuks võimaluse korral elektrooniliselt; 

 kohaldamisala täpsustamine: täpne märge selle kohta, millist õigusnormidega ette nähtud 
kaubaveoteavet peavad pädevad asutused aktsepteerima, kui asjaomane ettevõtja saadab 
selle sertifitseeritud platvormi kaudu elektrooniliselt. Pärast süsteemi töölerakendamist 
peab komisjon hindama, kas kohaldamisala võiks veelgi laiendada, et see hõlmaks 
veovaldkonda puudutavat muud asjakohast õigusnormidega ette nähtud teavet, näiteks 
sõiduki või juhiga seotud teavet;

 täieliku digiteerimise suunas: kuigi pädevad asutused peavad selle süsteemi kohaselt 
elektrooniliselt edastatud ja õigusnormidega ette nähtud kaubaveoteavet aktsepteerima, on 
ettevõtjatel siiski vabadus otsustada, kas nad „tegutsevad digitaalselt“ või mitte. Ühtlasi on 
selgitatud ka seda, et elektrooniliste vahendite kasutamine peaks saama ettevõtjate ja 
pädevate asutuste vahelise õigusnormidega ette nähtud teabe vahetamise peamiseks viisiks. 
Seepärast peab komisjon hindama võimalikke algatusi, mille eesmärk on kohustada 
ettevõtjaid, kui nad teevad õigusnormidega ette nähtud teabe pädevatele asutustele 
kättesaadavaks, kasutama tulevikus elektroonilisi vahendeid;

 selle süsteemi kasutamise muutmine ettevõtjate jaoks võimalikult atraktiivseks, ergutades 
muu hulgas olemasolevaid IT-süsteeme end platvormina sertifitseerima ja tagades 
koostalitlusvõime;

 ajastus: kuna sertifitseerimissüsteemi loomine peab toimuma hoolikalt, kehtestati erinevad 
tähtajad nii, et süsteem käivituks ja hakkaks toimima võimalikult kiiresti, nii et selle saaks 
varsti turule viia.

5. Soovitus

Kuna nõukogu seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud 
esialgse kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.
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ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Karima Delli
Esimees
Transpordi- ja turismikomisjon
BRÜSSEL

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise 
kaubaveoteabe kohta (COM(2018)0279 – C8-0191/2019 – 2018/0140(COD)) – 
arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud esimees

Teie komisjon palus 13. novembri 2019. aasta kirjas1 vastavalt kodukorra artikli 40 lõikele 2 
õiguskomisjoni arvamust elektroonilist kaubaveoteavet käsitleva komisjoni määruse 
ettepaneku2 õigusliku aluse sobivuse kohta.

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

I – Taust

Komisjoni ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 91, artikli 100 lõikel 2 (transport) 
ja artikli 192 lõikel 1 (keskkond). Nõukogu muutis oma üldises lähenemisviisis õiguslikku 
alust, jättes välja viite ELi toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1. 

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohased artiklid on järgmised.

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 

1 D 315856/ Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta – 
JURI-komisjoni arvamus õigusliku aluse kohta (2018/0140(COD))
2 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta, [2018/0140 
(COD)], COM/2018/279 final
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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.

Artikkel 100
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 80)
1. Käesoleva jaotise sätted kehtivad raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi suhtes.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada 
kohased sätted mere- ja lennutranspordi kohta. Nad teevad otsuse pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega.

Artikkel 191
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 174)
1. Liidu keskkonnapoliitika aitab kaasa järgmiste eesmärkide taotlemisele:

– keskkonna säilitamine, kaitsmine ja selle kvaliteedi parandamine;

– inimese tervise kaitsmine,

– loodusvarade kaalutletud ja mõistlik kasutamine;

– meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, et tegelda piirkondlike ja ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemidega ning eelkõige võidelda kliimamuutuste vastu.

(...) 

Artikkel 192
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 175)
1. Toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, otsustavad Euroopa Parlament ja nõukogu, 
missuguseid meetmeid tuleb liidul võtta, et saavutada artiklis 191 seatud eesmärgid.

(...)

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.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab liidu meetme õigusliku aluse valikul lähtuma 

3 Arvamus 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punkt 5.
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objektiivsetest teguritest, mis alluvad kohtulikule läbivaatamisele, sealhulgas eelkõige 
meetme eesmärgist ja sisust4.

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 õigusliku aluse kindlakstegemise 
seisukohast mingit tähtsust5. 

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 alus6. 

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 alustel7, kui nende õiguslike aluste jaoks ette nähtud 
menetlused ei ole ühitamatud Euroopa Parlamendi õigusega ja ei kahjusta seda8.

4 Vt kohtuasi, 8. september 2009, C-411/06: komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EU:C:2009:518, punkt 
45.
5 Otsus kohtuasjas komisjon vs. nõukogu, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, punkt 44.
6 Otsus kohtuasjas 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; parlament vs. nõukogu, C 490/10, EU:C:2012:525, punkt 45; parlament vs. 
nõukogu, C 155/07, EU:C:2008:605, punkt 34.
7 Kohtuasi, 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, punkt 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.
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IV – Kavandatava meetme eesmärk ja sisu

Ettepanekus käsitletakse määrust, millega ühtlustatakse elektrooniliste vahendite kasutamine 
teabevahetuseks kaubaveo valdkonnas (eFTI).

Seletuskirjast nähtub, et ettepaneku eesmärk on edendada elektrooniliste 
kaubaveodokumentide laiemat kasutamist, et tugevdada ühtset turgu ja kõrvaldada selles 
valdkonnas mõned digitaliseerimise takistused. Ettepanekut ajendas esitama killustatud 
õigusraamistik, millega nähakse ametiasutustele ette vastuolulised kohustused elektrooniliste 
dokumentide vastuvõtmisel, ning killustatud IT-keskkond, mida iseloomustab 
koostalitlusvõimeta süsteemide rohkus9.

Seega püütakse saavutada sisuliselt kahte peamist poliitilist eesmärki: a) kehtestada ühtne 
siduv õigusraamistik elektroonilise teabe või dokumentide vastuvõtmiseks asjaomaste 
liikmesriikide ametiasutuste poolt; ja b) tagada asjakohaste kehtivate liidu õigusaktide 
rakendamiseks kasutatavate eri IT-süsteemide koostalitlusvõime10. 

Neid asjaolusid on täiendavalt selgitatud ettepaneku põhjendustes 1–4 ja artiklis 1, mille 
kohaselt kehtestatakse määrusega „...õiguslik raamistik liidu territooriumil toimuva 
kaubaveoga seotud õigusnormidega ette nähtud teabe elektroonilise edastamise kohta“. Selles 
sätestatakse „tingimused, mille alusel liikmesriikide pädevad asutused peavad aktsepteerima 
õigusnormidega ette nähtud teavet, mille asjaomased ettevõtjad on kättesaadavaks teinud 
elektroonilisel kujul“, ning „teenuste osutamise eeskirjad, et asjaomased ettevõtjad saaksid 
õigusnormidega ette nähtud teabe elektrooniliselt kättesaadavaks teha“. 

I peatükis määratakse eelkõige kindlaks sisuline kohaldamisala ja loetletakse (lisale osutades) 
juba kehtivad liidu õigusaktid, millega nähakse ette ettepaneku jaoks olulised regulatiivsed 
nõuded teabele. Ettepaneku II peatükis „Õigusnormidega ette nähtud teave, mis on 
elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud“ on sätestatud ametiasutuste kohustus võtta vastu 
elektroonilisi veodokumente, samuti elektroonilise teabe töötlemise tehnilised nõuded. III 
peatükis „Nõuded eFTI keskkondadele ja teenustele“ on sätestatud üksikasjalikud normid 
elektroonilise teabe töötlemist võimaldavate eFTI keskkondade funktsionaalsete ja 
sertifitseerimisnõuete kohta. IV ja V peatükis käsitletakse delegeeritud õigusakte ja 
rakendusakte ning esitatakse lõppsätted.

V – Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Komisjon selgitab seletuskirjas oma õigusliku aluse valikut järgmiselt. 

„Õiguslik alus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 91, artikli 100 lõikes 2 
ning artikli 192 lõikes 1. 

Artiklis 91 ja artikli 100 lõikes 2, mille tõlgendamisel tuleb arvesse võtta artiklit 90, milles 
nõutakse liikmesriikidelt ühise transpordipoliitika rakendamist, sätestatakse nõue, et Euroopa 
Parlament ja nõukogu peavad kehtestama ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi 
territooriumile või sealt välja kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe või 
mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, ning kohased 

9 Vt seletuskiri, lk 2.
10 Vt seletuskiri, lk 6.
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sätted mere- ja lennutranspordi kohta.

Artikli 192 lõikes 1, mille tõlgendamisel tuleb arvesse võtta artiklit 191, sätestatakse, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu teevad otsuse liidu tasemel võetava meetme kohta, et 
saavutada muu hulgas inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise eesmärk.“

a) ELi toimimise lepingu artikli 91 ja artikli 100 lõike 2 sobivus

ELi toimimise lepingu artiklis 91 ja artikli 100 lõikes 2 on sätestatud transpordipoliitika 
õiguslik alus ühelt poolt raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi jaoks ning teiselt poolt mere- 
ja õhutranspordi jaoks. 

Ettepaneku eesmärgist ja sisust nähtub, et ELi toimimise lepingu artiklit 91 ja artikli 100 
lõiget 2 tuleks käsitada ettepaneku asjakohase õigusliku alusena ning see on seotud siseturu 
toimimise tõhustamisega transpordisektoris. 

Samuti tuleb rõhutada, et nii artikli 91 kui ka artikli 100 lõike 2 üheaegne kasutamine on 
põhjendatud, kuna komisjoni ettepanekus järgitakse mitmeliigilist lähenemisviisi. 

b) Ei ole vajadust lisada õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 192 lõiget 1

Kuigi seletuskirja eespool tsiteeritud osa peaks õigustama ELi toimimise lepingu artikli 192 
lõike 1 kasutamist õigusliku alusena, ei selgitata selles siiski selge sõnaga, miks selle 
õigusliku aluse lisamine oleks tõepoolest vajalik. 

On tõsi, et seletuskirjas sisalduvad mitmesugused viited osutavad sellele, et paberkandjal 
dokumentide asendamine elektroonilistega näib olevat keskkonnale kasulik11. 

Ettepaneku võimalikule soodsale keskkonnamõjule vaatamata on ilmne, et selle peamine 
eesmärk ei ole keskkonnakaitse. See võib olla üksnes õigusakti kõrvalmõju. Seepärast ei ole 
vajadust lisada õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 192 lõiget 1

Teisalt võib arvesse võtta, et ettepaneku kohaldamisala hõlmab mitmes kehtivas liidu 
õigusaktis sätestatud teavitamisnõudeid (vt ettepaneku artikli 1 lõige 2). Need õigusaktid 
põhinevad transpordiga seotud õiguslikul alusel, välja arvatud jäätmesaadetisi käsitlevad liidu 
õigusaktid, mis põhinevad [nüüd] ELi toimimise lepingu artikli 192 lõikel 112. Kuigi see on 
ilmselt tõsi, sisaldab ettepanek iseenesest elemente, mis näitavad, et see asjaolu ei ole 
õigusliku aluse valikul asjakohane. Põhjendustes 5 ja 6 on märgitud järgmist: „(5) Seepärast 
tuleks nõuda, et liikmesriikide asutused aktsepteeriksid elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud 
teavet alati, kui ettevõtjad on kohustatud esitama teavet selle kohta, et nad täidavad nõudeid, 
mis on sätestatud liidu õigusaktides, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu kolmanda osa VI jaotisega või, võttes arvesse olukordade sarnasust, et nad täidavad 
jäätmesaadetisi käsitlevate liidu õigusaktide nõudeid.[...] (6) Kuna käesoleva määruse 
eesmärk on üksnes lihtsustada teabe esitamist, eelkõige elektrooniliselt, ei tohiks see 
mõjutada liidu või liikmesriikide õigusakte, millega on kindlaks määratud õigusnormidega 
ette nähtud teabe sisu, ning eelkõige ei tohiks sellega kehtestada ühtegi lisanõuet 

11 Vt seletuskirja lk 11: „...kuna saadetiste puhul jääb nüüd igast dokumendist keskmiselt 1–5 koopiat tegemata – 
hoitakse aastas kokku 2–8 miljardit paberilehte ehk säästetakse 180–900 tuhat puud.“
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT 
L 190, 12.7.2006, lk 1–98). 
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õigusnormidest tulenevatele teavitamisnõuetele.[...]“ Seega ei muudeta ettepanekuga ühtegi 
keskkonnaalasel õiguslikul alusel põhinevat õigusakti, vaid keskendutakse jäätmesaadetise 
transpordi aspektile. Seetõttu täiendavad keskkonnaalased elemendid, kui neid on, kahtlemata 
ettepaneku valdavat transpordikomponenti13.

Eespool esitatu põhjal on kõnealuse ettepaneku jaoks sobivaks õiguslikuks aluseks ELi 
toimimise lepingu artikkel 91 ja artikli 100 lõige 2. ELi toimimise lepingu artikli 192 lõiget 1 
ei ole vaja lisada. Järelikult on õige jätta volitusest välja viide sellele artiklile.

Kõnealuse dokumendi üle peetud institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusel vastu 
võetud muudatusettepanekud ei sea eespool esitatud järeldusi kahtluse alla.

VI – Järeldus ja soovitus

Sellest tulenevalt otsustas õiguskomisjon oma 9. jaanuari 2020. aasta koosolekul 21 
poolthäälega (vastuhääli ei olnud ja erapooletuid oli 1)14 soovitada transpordi- ja 
turismikomisjonil jätta ELi toimimise lepingu artikkel 91 ja artikli 100 lõige 2 kavandatava 
määruse ainsateks õiguslikeks alusteks.

Lugupidamisega 

Lucy Nethsingha 

13 NB! Vastavalt kohtupraktikale ei ole isegi konkreetsel õiguslikul alusel põhineva õigusakti ametlikuks 
muutmiseks vaja seda, et seadusandja võtaks muutmisakti aluseks muudetava õigusakti õigusliku aluse.
14 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 asendusliige vastavalt kodukorra artikli 209 lõikele 7), Bettina 
Vollath ja Axel Voss.
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