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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

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 komisjoni arvamust (COM(2020)0118),

– 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 
(A9-0000/2020),

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 

1 ELT C 62, 15.2.2019, lk 265.
2 Vastuvõetud tekstid, 12.3.2019, P8_TA(2019)139.
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komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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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.


