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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/146

Grozījums Nr. 146
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e)–
j) apakšpunktā minētos datus glabāt 
atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visām 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus pēc 
pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto informāciju 
sniedz piecu darbdienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas. Ievērojot 
attiecīgos personas datu aizsardzības 
noteikumus, nodrošina pirmās daļas a)–
d) apakšpunktā minēto datu publisku 
pieejamību. 

“Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e)–
j) apakšpunktā minētos datus glabāt 
atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visām 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus pēc 
pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto informāciju 
sniedz piecu darbdienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas. Ievērojot 
attiecīgos personas datu aizsardzības 
noteikumus, nodrošina pirmās daļas a)–
d) apakšpunktā minēto datu publisku 
pieejamību. 

Jebkurā gadījumā pirmās daļas e)–
j) apakšpunktā minētie dati iestādēm, kas nav 
kompetentās iestādes, ir pieejami tikai tad, ja 
tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un 
sankciju noteikšanas pilnvaras 
autopārvadājumu jomā un to ierēdņi ir 
zvērināti vai tiem ir līdzvērtīgs oficiāls 
pienākums glabāt noslēpumu.”; 

Jebkurā gadījumā pirmās daļas e)–
j) apakšpunktā minētie dati iestādēm, kas nav 
kompetentās iestādes, ir pieejami tikai tad, ja 
tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un 
sankciju noteikšanas pilnvaras 
autopārvadājumu jomā un to ierēdņi ir 
zvērināti vai tiem ir līdzvērtīgs oficiāls 
pienākums glabāt noslēpumu.

Regulas (EK) Nr. 1072/2009 14.a panta 
īstenošanas nolūkos dati, kas minēti 
j) apakšpunktā, ir pēc pieprasījuma 
pieejami kravu nosūtītājiem, 
ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un 
apakšuzņēmējiem.”;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/147

Grozījums Nr. 147
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1071/2009
16. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5. Neskarot 1. un 2. punktu, dalībvalstis 
veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka valstu elektroniskie 
reģistri ir savstarpēji savienoti un pieejami 
visā Kopienā, izmantojot valstu 
kontaktpunktus, kas definēti 18. pantā. 
Piekļuvi ar valsts kontaktpunktu 
starpniecību un savstarpējo savienošanu 
īsteno ne vēlāk kā 2012. gada 
31. decembrī tā, lai ikvienas dalībvalsts 
kompetentā iestāde varētu piekļūt 
jebkuras dalībvalsts elektroniskajam 
reģistram.

'5. Lai palielinātu pārrobežu izpildes 
efektivitāti, dalībvalstis nodrošina, ka 
valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji 
savienoti un sadarbspējīgi visā Savienībā, 
izmantojot Eiropas autotransporta 
uzņēmumu reģistru (ERRU), kas minēts 
Regulā (ES) 2016/480, tā, lai 2. punktā 
minētie dati ir tieši un reāllaikā pieejami 
visu dalībvalstu visām kompetentajām 
tiesībaizsardzības iestādēm un kontroles 
struktūrām.”;

Or. en

Pamatojums

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/148

Grozījums Nr. 148
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1071/2009
16. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(bb) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6. Komisija saskaņā ar 25. panta 
2. punktā minēto padomdevēju procedūru 
un pirmoreiz līdz 2010. gada 
31. decembrim pieņem kopīgos 
noteikumus par 5. punkta īstenošanu, 
piemēram, par formātu datu apmaiņai, 
tehniskajām procedūrām elektroniskai 
piekļuvei citu dalībvalstu elektroniskajiem 
reģistriem un šo reģistru savstarpējas 
savienojamības sekmēšanu ar citām 
atbilstīgām datu bāzēm. Šajos kopīgajos 
noteikumos nosaka, kura iestāde ir 
atbildīga par piekļuvi datiem, datu 
turpmāku izmantojumu un atjaunināšanu 
pēc piekļuves, un šajā sakarā iekļauj 
noteikumus par datu reģistrāciju un 
uzraudzību.

‘6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai 
izstrādātu un atjauninātu kopīgos 
noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka 
valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji 
pilnīgi savienoti un sadarbspējīgi tā, ka 
kompetentā iestāde vai kontroles 
struktūra jebkurā dalībvalstī var tieši un 
reāllaikā piekļūt jebkuras dalībvalsts 
elektroniskajam reģistram, kā tas noteikts 
5. punktā. Šie kopīgie noteikumi ietver 
noteikumus par formātu datu apmaiņai, 
tehniskajām procedūrām elektroniskai 
piekļuvei citu dalībvalstu elektroniskajiem 
reģistriem un šo reģistru sadarbspēju, kā 
arī īpašus noteikumus par piekļuvi datiem, 
datu reģistrāciju un uzraudzību.

"

Or. en

Pamatojums

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/149

Grozījums Nr. 149
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās valsts 
kontaktpunktu, kas atbild par 
informācijas apmaiņu ar citām 
dalībvalstīm saistībā ar šīs regulas 
piemērošanu. Dalībvalstis līdz 2018. gada 
31. decembrim paziņo Komisijai savu 
kontaktpunktu nosaukumus un adreses. 
Komisija sagatavo visu valstu 
kontaktpunktu sarakstu un nosūta to 
dalībvalstīm. Dalībvalstis nekavējoties 
paziņo Komisijai par jebkurām 
kontaktpunktu izmaiņām.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
cieši sadarbojas un ātri sniedz cita citai 
palīdzību un jebkādu citu atbilstīgu 
informāciju, lai veicinātu šīs regulas 
īstenošanu un izpildi.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Grozījums Nr. 150
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Piemērojot 1. punktu, šajā pantā 
paredzēto administratīvo sadarbību īsteno, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
(IMI) sistēmu, kura izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1024/20121a un kurā visi dalībnieki 
var sniegt datus katrs savā valodā.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1024/2012 (2012. gada 
25. oktobris) par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu, un ar ko atceļ 
Komisijas Lēmumu 2008/49/EK ("IMI 
regula") (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.).

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/151

Grozījums Nr. 151
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis atbild uz citu 
dalībvalstu visu kompetento iestāžu 
informācijas pieprasījumiem un vajadzības 
gadījumā veic pārbaudes un izmeklēšanu 
par to, kā autopārvadātāji, kas to teritorijā 
veic uzņēmējdarbību, izpilda 3. panta 
1. punkta a) apakšpunktā noteikto prasību. 
Dalībvalstu kompetento iestāžu 
informācijas pieprasījumi ir pamatoti. Lai 
to nodrošinātu, pieprasījumos iekļauj 
ticamas norādes par iespējamiem 3. panta 
1. punkta a) apakšpunkta pārkāpumiem.

3. Dalībvalstis atbild uz citu 
dalībvalstu visu kompetento iestāžu 
informācijas pieprasījumiem un veic 
pārbaudes un izmeklēšanu par to, kā 
autopārvadātāji, kas to teritorijā veic 
uzņēmējdarbību, izpilda 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā noteikto prasību. 
Dalībvalstu kompetento iestāžu 
informācijas pieprasījumi ir pienācīgi 
motivēti un pamatoti. Lai to nodrošinātu, 
pieprasījumos iekļauj ticamas norādes par 
iespējamiem 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta pārkāpumiem.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/152

Grozījums Nr. 152
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalsts, kas saņem 
pieprasījumu, uzskata, ka tas ir 
nepietiekami pamatots, tā desmit darbdienu 
laikā par to informē pieprasītāju 
dalībvalsti. Pieprasītāja dalībvalsts sīkāk 
pamato pieprasījumu. Ja tas nav iespējams, 
dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu.

4. Ja dalībvalsts, kas saņem 
pieprasījumu, uzskata, ka tas ir 
nepietiekami pamatots, tā piecu darbdienu 
laikā par to informē pieprasītāju 
dalībvalsti. Pieprasītāja dalībvalsts sīkāk 
pamato pieprasījumu. Ja tas nav iespējams, 
dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/153

Grozījums Nr. 153
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ir sarežģīti vai neiespējami 
izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt 
pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā 
dalībvalsts desmit darbdienu laikā iespēju 
robežās par to informē pieprasītāju 
dalībvalsti. Iesaistītās dalībvalstis 
apspriežas, lai rastu risinājumu jebkurām 
grūtībām, kas radušās.

5. Ja ir sarežģīti vai neiespējami 
izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt 
pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā 
dalībvalsts piecu darbdienu laikā par to 
informē pieprasītāju dalībvalsti, pienācīgi 
pamatojot šo sarežģītību vai 
neiespējamību. Iesaistītās dalībvalstis 
sadarbojas, lai rastu risinājumu jebkurām 
grūtībām, kas radušās. Ja problēmas 
attiecībā uz informācijas apmaiņu 
turpinās vai pastāvīgi tiek saņemti 
atteikumi sniegt informāciju, nenorādot 
pienācīgu pamatojumu, tiek informēta 
Komisija, kura pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām dalībvalstīm var veikt visus 
nepieciešamos pasākumus situācijas 
labošanai.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/154

Grozījums Nr. 154
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atbildot uz pieprasījumiem 
atbilstoši 3. punktam, dalībvalstis sniedz 
prasīto informāciju un veic vajadzīgās 
pārbaudes un izmeklēšanu divdesmit piecu 
darbdienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas, ja vien tās atbilstoši 4. un 
5. punktam nav informējušas pieprasītāju 
dalībvalsti, ka pieprasījums ir nepietiekami 
pamatots vai ka ir neiespējami vai sarežģīti 
to izpildīt.

6. Atbildot uz pieprasījumiem 
atbilstoši 3. punktam, dalībvalstis sniedz 
prasīto informāciju un veic vajadzīgās 
pārbaudes un izmeklēšanu piecpadsmit 
darbdienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas, ja vien attiecīgās dalībvalstis 
savstarpēji nav vienojušās par citu 
termiņu, vai ja vien tās atbilstoši 4. un 
5. punktam nav informējušas pieprasītāju 
dalībvalsti, ka pieprasījums ir nepietiekami 
pamatots vai ka ir neiespējami vai sarežģīti 
to izpildīt un šīm grūtībām nav rasts 
risinājums.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/155

Grozījums Nr. 155
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa– 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1071/2009
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Iekļauj šādu 18.a pantu:
“18.a pants
Papildu pasākumi
1. Dalībvalstis veic papildu 
pasākumus, lai izstrādātu, atvieglotu un 
sekmētu apmaiņu starp ierēdņiem, kuri ir 
atbildīgi par dalībvalstu administratīvo 
sadarbību un savstarpējo palīdzību, kā arī 
tiem, kuri ir atbildīgi par šīs regulas 
piemērojamo noteikumu ievērošanas un 
izpildes pārraudzību.
2. Komisija sniedz tehnisku un cita 
veida atbalstu, lai vēl vairāk uzlabotu 
administratīvo sadarbību un vairotu 
savstsarpējo uzticēšanos starp 
dalībvalstīm, tostarp sekmējot personāla 
apmaiņu un kopīgas mācību programmas, 
kā arī izstrādājot, atvieglojot un sekmējot 
labās prakses ierosmes. Komisija, 
neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 
pilnvaras budžeta procedūrā, var izmantot 
pieejamos finansēšanas instrumentus, lai 
turpinātu stiprināt dalībvalstu spēju 
veidošanu un administratīvo sadarbību.
3. Dalībvalstis ievieš salīdzinošas 
izvērtēšanas programmu, kurā piedalās 
visas kompetentāss izpildiestādes un kuras 
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ietvaros tiek nodrošināta pienācīga 
izvērtējošo un izvērtējamo kompetento 
izpildiestāžu rotācija. Dalībvalstis par šīm 
programmām ziņo Komisijai reizi divos 
gados, ietverot šo informāciju 26. pantā 
minētajā ziņojumā par kompetento iestāžu 
darbību.

Or. en


