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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05142/1/2020 – C9-
0103/2020),

– atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2020)0118),

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į savo poziciją2 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 
Tarybai (COM(2018)0279) per pirmąjį svarstymą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 40 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui 
(A9-0000/2020),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 
procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

1 OL C 62, 2019 2 15, p. 265.
2 2019 3 12 priimti tekstai, P8_TA(2019)0139.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Elektroninės krovinių vežimo informacijos poreikis

Didžiajai daugumai krovinių vežimo operacijų ES vis dar reikia naudoti popierinius 
dokumentus. Iš tiesų, beveik 99 proc. ES teritorijoje vykdomų tarpvalstybinio vežimo operacijų 
atvejų kuriuo nors etapu yra naudojami popieriniai dokumentai. Tai lemia rinkos dalyvių 
transporto ir logistikos grandinėse neefektyvumą, o taip pat nereikalingą naštą aplinkai. 
Kadangi remiantis prognozėmis iki 2050 m. bendras krovininio transporto skaičius išaugs 
daugiau nei 50 proc., ateityje tai taps rimta problema. Praeityje Parlamentas kelis kartus ragino 
labiau skatinti bepopierį transportą ir primygtinai siūlė šiame sektoriuje įmonėms, klientams ir 
valdžios institucijoms užtikrinti paprastesnį, bepopierį, sklandų, skaidrų, saugų ir patikimą 
informacijos srautą.

2. Komisijos pasiūlymai 

Komisija nustatė dvi pagrindines lėto elektroninių transporto dokumentų įsisavinimo priežastis: 
kompetentingos institucijos nepakankamai pripažįsta elektroninių dokumentų teisinį 
lygiavertiškumą ir IT aplinka fragmentuota, nėra nusistovėjusios ir sąveikios sistemos su 
visuotinai taikomomis ir privalomomis taisyklėmis dėl elektroninių transporto dokumentų.

2018 m. gegužės 17 d. Komisijos pasiūlyme reikalaujama, kad kompetentingos institucijos 
priimtų elektroniniu būdu teikiamą reglamentavimo informaciją (tam tikrų teisės aktų) ir kad 
būtų sukurta sertifikuotų platformų ir paslaugų teikėjų (pagal atitikties vertinimo įstaigas) 
sistema.

3. Tarpinstitucinės derybos

2019 m. kovo 12 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, nuo 2019 m. 
rugsėjo mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn. – Tarybai pirmininkaujant Suomijai – vyko 
tarpinstitucinės derybos (siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą). Po trijų trišalio 
dialogo raundų 2019 m. lapkričio 26 d. Parlamento derybų grupė pasiekė preliminarų susitarimą 
su Tarybai pirmininkavusia valstybe nare.

Preliminaraus susitarimo tekstas buvo pateiktas Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui, o 
2020 m. sausio 21 d. jam buvo pritarta. Atsižvelgdama į komiteto pritarimą, TRAN komiteto 
pirmininkė savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER I) pažymėjo, kad plenarinio 
posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be 
pakeitimų, tačiau ji turi atitikti abiejų institucijų pasiektą susitarimą. Teisininkams lingvistams 
patikrinus tekstą, 2020 m. balandžio 7 d. Taryba (taikydama rašytinę procedūrą) oficialiai 
priėmė poziciją pagal preliminarų susitarimą.

4. Pagrindiniai susitarimo elementai

Bendru susitarimu, kurį Parlamentas pasiekė su Taryba, buvo siekiama toliau stiprinti siūlomą 
sistemą. Visų pirma, buvo pasiekti toliau pateikti tikslai.
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 Kuo labiau sumažinant ekonominės veiklos vykdytojų ir kompetentingų institucijų išlaidas, 
be kita ko, sertifikavimo sistemą grindžiant esamais tarptautiniais standartais, modeliais ir 
susitarimais bei užtikrinant, kad sertifikavimas būtų atliekamas nepriklausomai.

 Didinti ir išlaikyti vykdytojų bei kompetentingų institucijų pasitikėjimą sistemos sauga ir 
saugumu, stiprinant tikslių standartų, specifikacijų ir prieigos taisyklių nustatymo 
procedūrą, tinkamai dalyvaujant teisės aktų leidėjams ir visiems susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams.

 Skatinti, kad visi kompetentingų institucijų ir veiklos vykdytojų ryšiai, įskaitant visus 
tolesnius prašymus, kai tai įmanoma, būtų palaikomi elektroniniu būdu. 

 Patikslinta taikymo sritis: tiksliai nurodyti, kokios rūšies reglamentavimo informaciją apie 
krovinių vežimą, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas ją siunčia elektronine 
forma per sertifikuotą platformą, privalo priimti kompetentingos institucijos. Kai sistema 
bus sukurta ir pradės veikti, Komisija turės įvertinti, ar taikymo sritį būtų galima dar labiau 
išplėsti, kad į ją būtų įtraukta kita svarbi transporto srities reglamentavimo informacija, 
pavyzdžiui, susijusi su transporto priemone arba vairuotoju.

 Visiško skaitmeninimo link: nors pagal šią sistemą kompetentingos institucijos privalo 
priimti reglamentavimo informaciją apie krovinių vežimą, kai ji siunčiama elektroniniu 
būdu, ekonominės veiklos vykdytojai vis dar gali laisvai nuspręsti, ar jie pereina prie 
suskaitmeninimo, ar ne. Tačiau paaiškinama, kad elektroninių priemonių naudojimas turėtų 
tapti vyraujančiu būdu ekonominės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms 
keistis reglamentavimo informacija. Todėl Komisija privalo įvertinti galimas iniciatyvas, 
siekiant ateityje patvirtinti prievolę ekonominės veiklos vykdytojams naudotis 
elektroninėmis priemonėmis teikiant kompetentingoms institucijoms turimą 
reglamentavimo informaciją.

 Ekonominės veiklos vykdytojams šios sistemos panaudojimą reikia daryti kuo 
patrauklesniu, inter alia, skatinant esamas IT sistemas sertifikuoti kaip platformą ir 
užtikrinant sąveikumą;

 Terminai: nors sertifikavimo sistemą reikia kurti rūpestingai, skirtingi terminai buvo 
patvirtinti tokiu būdu, kad sistema būtų parengta ir pradėtų veikti kuo greičiau, siekiant kuo 
greitesnio jos įsitvirtinimo rinkoje.

5. Rekomendacija

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu 
pasiektą preliminarų susitarimą, pranešėjas siūlo jai pritarti be pakeitimų.


