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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05142/1/2020 –
 C9-0103/2020),

– med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2020)0118),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
17 oktober 20181,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet2, en behandling som 
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0279),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artikel 67 och 40 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och 
turism (A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

1 EUT C 62, 15.2.2019, s. 265.
2 Antagna texter 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.
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generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Behovet av elektronisk godstransportinformation

Det stora flertalet av godstransporterna i EU kräver fortfarande användning av 
pappersdokument. Nästan 99 % av alla gränsöverskridande transporter på EU:s territorium 
inbegriper fortfarande pappersbaserade dokument i något skede av transporten. Detta leder till 
ineffektivitet för marknadsaktörerna i transport- och logistikkedjorna och till en onödig 
miljöbelastning. Eftersom de totala godstransporterna förväntas öka med mer än 50 % fram till 
2050 kommer detta att bli ett allvarligt problem under de kommande åren. Parlamentet har flera 
gånger under de senaste åren efterlyst en starkare satsning på papperslösa transporter och krävt 
ett mer förenklat, papperslöst, sammanhängande, transparent, säkert och tillförlitligt 
informationsflöde mellan företag, kunder och myndigheter inom denna sektor.

2. Kommissionens förslag 

Kommissionen har fastställt två huvudorsaker till det långsamma ibruktagandet av elektroniska 
transportdokument: de behöriga myndigheternas bristande erkännande av e-handlingars rättsliga 
likvärdighet, och en fragmenterad it-miljö utan väletablerade och driftskompatibla system med 
allmänt tillämpliga och bindande regler för elektroniska transportdokument.

Enligt kommissionens förslag av den 17 maj 2018 ska de behöriga myndigheterna godta 
föreskriven information (för vissa rättsakter) i elektronisk form, och det ska fastställas en ram 
av certifierade plattformar och tjänsteleverantörer (av organ för bedömning av 
överensstämmelse).

3. Interinstitutionella förhandlingar

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 12 mars 2019 
hölls interinstitutionella förhandlingar (i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra 
behandlingen), från september till november 2019, under Finlands EU-ordförandeskap. Efter 
tre omgångar med trepartsmöten nådde parlamentets förhandlingsteam en preliminär 
överenskommelse med rådets ordförandeskap den 26 november 2019.

Den preliminära överenskommelsen presenterades för utskottet för transport och turism 
(TRAN) och bekräftades den 21 januari 2020. På grundval av utskottets godkännande 
meddelade TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till ordföranden för Ständiga 
representanternas kommitté (Coreper I), att hon skulle rekommendera plenarförsamlingen att 
godkänna rådets ståndpunkt utan ändringar, under förutsättning att den överensstämmer med 
den preliminära överenskommelse som nåtts mellan de två institutionerna. Efter 
juristlingvisternas granskning antog rådet den 7 april 2020 (genom skriftligt förfarande) formellt 
sin ståndpunkt i enlighet med den preliminära överenskommelsen.

4. Överenskommelsens huvuddelar

Den övergripande överenskommelse som parlamentet nådde med rådet syftade till att ytterligare 
stärka det föreslagna systemet. Man uppnådde särskilt följande resultat:
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 Kostnaderna för ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter minimeras, bland annat 
genom att grunda certifieringssystemet på befintliga internationella standarder, modeller och 
avtal och säkerställa att certifieringen sker på ett oberoende sätt.

 Aktörernas och de behöriga myndigheternas förtroende för systemets säkerhet uppnås och 
bevaras genom att förbättra förfarandet för att fastställa exakta standarder, specifikationer 
och regler för tillgång, med vederbörligt deltagande av medlagstiftarna och alla berörda 
aktörer.

 All kommunikation mellan de behöriga myndigheterna och aktörerna, däribland eventuella 
uppföljande begäranden, uppmuntras att ske elektroniskt, när så är möjligt. 

 Tillämpningsområdet specificeras: Man anger exakt vilken typ av föreskriven 
godstransportinformation, om den skickas i elektronisk form av den berörda ekonomiska 
aktören genom en certifierad plattform, som de behöriga myndigheterna måste godta. Efter 
att systemet har tagits i bruk måste kommissionen bedöma om tillämpningsområdet kan 
utvidgas ytterligare till att omfatta annan relevant föreskriven information inom 
transportområdet, till exempel om fordonet eller föraren.

 Mot en fullständig digitalisering: Även om de behöriga myndigheterna som omfattas av 
detta system är skyldiga att godta föreskriven godstransportinformation som skickas 
elektroniskt är de ekonomiska aktörerna fortfarande fria att bestämma om de vill ”bli 
digitala” eller inte. Det klargörs dock att användningen av elektroniska medel bör blir det 
främsta sättet för utbyte av föreskriven information mellan ekonomiska aktörer och 
behöriga myndigheter. Kommissionen måste därför bedöma möjliga initiativ i syfte att 
fastställa en skyldighet för ekonomiska aktörer att använda elektroniska medel i framtiden, 
för att göra föreskriven information tillgänglig för behöriga myndigheter.

 Man försöker göra användningen av systemet så attraktiv som möjligt för ekonomiska 
aktörer genom att till exempel uppmuntra att befintliga it-system certifieras som plattformar 
och genom att säkerställa interoperabilitet,

 Tidsplan: Även om ett certifieringssystems införande bör göras noggrant har de olika 
tidsfristerna fastställts så att systemet kan tas i bruk så snart som möjligt och att spridningen 
på marknaden kan ske kort därefter.

5. Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt överensstämmer med den preliminära överenskommelsen från de 
interinstitutionella förhandlingarna rekommenderar föredraganden att den godkänns utan 
ändringar.


