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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra vonatkozik, a 
fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező 
jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az elektronikus áruszállítási 
információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05142/1/2020 –  C9-0103/2020),

– tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2020)0118),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i 
véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2018)0279) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára2,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. és 40. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 
(A9-0000/2020),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták; 

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 
megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben 
gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

1 HL C 62., 2019.2.15., 265. o.
2 Elfogadott szövegek, 2019.3.12., P8_TA(2019)0139.
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Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az elektronikus áruszállítási információk szükségessége

Az EU-ban az áruszállítási műveletek túlnyomó többségéhez továbbra is papíralapú 
dokumentumokra van szükség. Az Unió területén a határokon átnyúló szállítási műveletek 
majdnem 99%-ához ugyanis még mindig tartoznak papíralapú dokumentumok a tevékenységek 
valamely szakaszában. Ez hátráltatja a piaci szereplők hatékonyságát a szállítási és logisztikai 
láncokban, és szükségtelen környezeti terhekhez vezet. Mivel az áruszállítási mozgások 
összessége várhatóan több mint 50%-kal növekszik 2050-re, ez még komolyabb probléma lesz 
az elkövetkezendő években. Az Európai Parlament a múltban már számos alkalommal kérte az 
határozottabb fellépést a papírmentes szállítás érdekében, és szorgalmazta az 
információáramlás egyszerűbb, papírmentes, zökkenőmentes, átlátható, biztonságos és 
megbízható módját az ágazat vállalkozásai, ügyfelei és hatóságai között.

2. Az Európai Bizottság javaslata 

A Bizottság megállapította az elektronikus szállítási dokumentációk lassú terjedésének két fő 
okát: az illetékes hatóságok nem ismerik el az elektronikus dokumentumok jogi 
egyenértékűségét, az informatikai környezetet pedig széttagoltság, a jól bevált vagy átjárható 
rendszerek hiánya, valamint az elektronikus szállítási dokumentumokra általánosan 
alkalmazható és kötelező érvényű szabályok hiánya jellemzi.

A Bizottság 2018. május 17-i javaslata megköveteli, hogy az illetékes hatóságok fogadják el a 
jogszabályban előírt információkat (bizonyos jogi aktusok esetén) elektronikus formában, és 
létrehoz egy tanúsított eFTI-platformokból és szolgáltatókból álló keretrendszert 
(megfelelőségértékelő szervezetekből).

3. Intézményközi tárgyalások

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának 2019. március 12-i elfogadását követően a Tanács 
finn elnökségének idején, 2019 szeptembere és novembere között intézményközi tárgyalásokra 
került sor (egy korai, második olvasatbeli megállapodás elérése céljával). Három háromoldalú 
egyeztetést követően a Parlament tárgyalócsoportja 2019. november 26-án megállapodásra 
jutott a Tanács elnökségével.

Az ideiglenes megállapodás szövegét ismertették a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal 
(TRAN), majd 2020. január 21-én elfogadták. A bizottság jóváhagyása alapján a TRAN 
bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER I.) elnökének címzett levelében 
jelezte, hogy módosítás nélküli elfogadásra javasolja a plenáris ülésnek a Tanács első 
olvasatban elfogadott álláspontját, feltéve, ha az megfelel a két intézmény között kialakított 
ideiglenes megállapodásban foglaltaknak. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 
2020. április 7-én (írásbeli eljárás keretében) az ideiglenes megállapodással összhangban 
hivatalosan elfogadta álláspontját.

4. A megállapodás főbb elemei
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A Parlament és a Tanács között létrejött átfogó megállapodás célja a javasolt rendszer további 
megerősítése volt. Különösen a következők valósultak meg:

 a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok költségeinek minimalizálása, többek között 
azáltal, hogy a tanúsítási rendszert a meglévő nemzetközi szabványokra, modellekre és 
megállapodásokra alapozzák, és biztosítják, hogy a tanúsítás független módon történjen;

 a gazdasági szereplőknek és az illetékes hatóságoknak a rendszer biztonságába és 
védelmébe vetett bizalmának elnyerése és fenntartása a pontos szabványok, előírások és 
hozzáférési szabályok megállapítására irányuló eljárás javítása révén, a társjogalkotók és 
valamennyi érdekelt fél megfelelő bevonásával;

 annak ösztönzése, hogy az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők közötti valamennyi 
kommunikáció lehetőleg elektronikus úton történjen, ideértve a nyomonkövetési kéréseket 
is; 

 a hatály tisztázása: annak megjelölése, hogy az illetékes hatóságoknak pontosan milyen 
típusú, jogszabályban előírt áruszállítási információkat kell elfogadniuk, ha azokat az 
érintett gazdasági szereplő elektronikus formában, tanúsított platformon keresztül küldi 
meg. A rendszer működésbe lépését követően a Bizottságnak fel kell mérnie, hogy a hatály 
kiterjeszthető-e más, a közlekedés területére vonatkozó szabályozási információkra, például 
a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó információkra;

 a teljes digitalizáció felé: míg az illetékes hatóságok e rendszer keretében kötelesek 
elfogadni a jogszabályban előírt áruszállítási információkat, ha azokat elektronikus úton 
továbbítják, ám a gazdasági szereplők továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy 
„digitálissá válnak-e” vagy sem. Egyértelművé tették azonban, hogy az elektronikus 
eszközök használatának kell a szabályozási információk gazdasági szereplők és illetékes 
hatóságok közötti cseréjének elsődleges módjává válnia. Ezért a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia, milyen kezdeményezésekkel lehetne a jövőben kötelezően előírni a gazdasági 
szereplők számára, hogy elektronikus úton bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezésére 
a jogszabályban előírt információkat;

 e rendszer lehető legvonzóbbá tétele a gazdasági szereplők számára, többek között a 
meglévő informatikai rendszerek platformként való tanúsításának ösztönzése és az 
interoperabilitás biztosítása révén;

 időzítés: miközben a tanúsítási rendszer felállítását körültekintően kell elvégezni, a 
különböző határidőket úgy határozták meg, hogy a rendszer a lehető leghamarabb 
működésbe lépjen, és így a piaci elterjedés rövid időn belül megtörténhessen.

5. Ajánlás

Mivel a Tanács álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért ideiglenes 
megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.


