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21.3.2019 A8-0204/146

Predlog spremembe 146
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice se lahko odločijo, da bodo 
informacije iz točk (e) do (j) prvega 
pododstavka hranile v ločenih registrih. V 
tem primeru so ustrezni podatki na voljo na 
zahtevo ali neposredno dostopni vsem 
pristojnim organom zadevne države članice. 
Zahtevani podatki se zagotovijo v petih 
delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki 
iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na 
voljo javnosti v skladu z ustreznimi 
določbami o varstvu podatkov. 

„Države članice se lahko odločijo, da bodo 
informacije iz točk (e) do (j) prvega 
pododstavka hranile v ločenih registrih. V 
tem primeru so ustrezni podatki na voljo na 
zahtevo ali neposredno dostopni vsem 
pristojnim organom zadevne države članice. 
Zahtevani podatki se zagotovijo v petih 
delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki 
iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na 
voljo javnosti v skladu z ustreznimi 
določbami o varstvu podatkov. 

V vsakem primeru so podatki iz točk (e) do 
(j) prvega pododstavka dostopni organom, ki 
niso pristojni organi, samo če so ustrezno 
pooblaščeni za izvajanje nadzora in 
nalaganje kazni na področju cestnega 
prometa in če so njihove uradne osebe 
zaprisežene ali kako drugače formalno 
zavezane k molčečnosti.“; 

V vsakem primeru so podatki iz točk (e) do 
(j) prvega pododstavka dostopni organom, ki 
niso pristojni organi, samo, če so ustrezno 
pooblaščeni za izvajanje nadzora in 
nalaganje kazni na področju cestnega 
prometa in če so njihove uradne osebe 
zaprisežene ali kako drugače formalno 
zavezane k molčečnosti.

Za namene člena 14a Uredbe (ES) 
št. 1072/2009 so podatki iz točke (j) na 
zahtevo na voljo pošiljateljem blaga, 
špediterjem, izvajalcem in 
podizvajalcem.“;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/147

Predlog spremembe 147
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ba) odstavek 5 se nadomesti z 
naslednjim:

5. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 države 
članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da so nacionalni elektronski 
registri medsebojno povezani in na voljo 
po vsej Skupnosti prek nacionalnih 
kontaktnih točk, kakor so opredeljene 
v členu 18. Dostopnost prek nacionalnih 
kontaktnih točk in medsebojna povezanost 
se izvedeta do 31. decembra 2012, in sicer 
tako, da se pristojnemu organu katere koli 
države članice omogoči iskanje podatkov v 
nacionalnem elektronskem registru katere 
koli druge države članice.

„5. Da bi se povečala učinkovitost 
čezmejnega izvrševanja, države članice 
zagotovijo, da so nacionalni elektronski 
registri v vsej Uniji medsebojno povezani 
in interoperabilni, in sicer prek 
Evropskega registra podjetij cestnega 
prevoza (ERRU) iz Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) št. 2016/480, tako da so 
podatki iz odstavka 2 neposredno in takoj 
dostopni vsem pristojnim izvršilnim in 
nadzornim organom v vseh državah 
članicah.“;

Or. en

Obrazložitev

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Predlog spremembe 148
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b b (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(bb) odstavek 6 se nadomesti z 
naslednjim:

6. Skupna pravila glede izvajanja 
odstavka 5, kot so format izmenjanih 
podatkov, tehnični postopki za iskanje po 
nacionalnih elektronskih registrih drugih 
držav članic in spodbujanje 
interoperabilnosti teh registrov z drugimi 
ustreznimi zbirkami podatkov, sprejme 
Komisija v skladu s posvetovalnim 
postopkom iz člena 25(2) in prvič pred 
31. decembrom 2010. V teh skupnih 
pravilih je določeno, kateri organ je 
odgovoren za dostop do podatkov ter 
njihovo nadaljnjo uporabo in 
posodabljanje po tem, ko je bil omogočen 
dostop do njih, in v ta namen vključujejo 
predpise o vnašanju in nadzoru teh 
podatkov.

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 24a v zvezi z določitvijo in 
posodobitvijo skupnih pravil, s katerimi se 
zagotovi, da so nacionalni elektronski 
registri popolnoma medsebojno povezani 
in interoperabilni, tako da lahko pristojni 
ali nadzorni organi katere koli države 
članice neposredno in takoj dostopajo do 
nacionalnega elektronskega registra 
druge države članice, kot je navedeno v 
odstavku 5. Ta skupna pravila vključujejo 
pravila o formatu izmenjanih podatkov, 
tehničnih postopkih za iskanje po 
nacionalnih elektronskih registrih drugih 
držav članic in interoperabilnosti teh 
registrov, pa tudi posebne predpise o 
dostopu do teh podatkov ter njihovem 
vnašanju in nadzoru.“;

Or. en

Obrazložitev

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/149

Predlog spremembe 149
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo 
nacionalno kontaktno točko, odgovorno 
za izmenjavo informacij z drugimi 
državami članicami glede uporabe te 
uredbe. Države članice Komisiji sporočijo 
imena in naslove svojih nacionalnih 
kontaktnih točk do 31. decembra 2018. 
Komisija sestavi seznam vseh nacionalnih 
kontaktnih točk in ga pošlje državam 
članicam. Države članice Komisiji 
nemudoma sporočijo vsako spremembo v 
zvezi s kontaktnimi točkami.

1. Pristojni organi držav članic tesno 
sodelujejo, si hitro pomagajo in drug 
drugemu zagotavljajo vse druge 
pomembne informacije, da olajšajo 
izvajanje in izvrševanje te uredbe.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Predlog spremembe 150
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za namene odstavka 1 se upravno 
sodelovanje iz tega člena izvaja prek 
informacijskega sistema za notranji trg 
(IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) 
št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a, ki prevoznikom omogoča, da 
podatke vložijo v svojem jeziku.
__________________
1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o upravnem sodelovanju 
prek informacijskega sistema za notranji 
trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 
2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 
14.11.2012, str. 1).

Or. en



AM\1180532SL.docx PE621.710v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

21.3.2019 A8-0204/151

Predlog spremembe 151
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice odgovorijo na 
zahteve po informacijah vseh pristojnih 
organov drugih držav članic, in če je 
potrebno, opravijo preverjanja, 
inšpekcijske preglede in preiskave v zvezi 
z izpolnjevanjem zahteve iz člena 3(1)(a) s 
strani cestnih prevoznikov s sedežem na 
njihovem ozemlju. Zahteve po 
informacijah pristojnih organov držav 
članic morajo biti utemeljene. V ta namen 
zahteve vsebujejo verodostojne namige o 
morebitnih kršitvah člena 3(1)(a).

3. Države članice odgovorijo na 
zahteve po informacijah vseh pristojnih 
organov drugih držav članic in opravijo 
preverjanja, inšpekcijske preglede in 
preiskave v zvezi tem, kako cestni 
prevoznik s sedežem na njihovem ozemlju 
izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)(a). 
Zahteve po informacijah pristojnih organov 
držav članic morajo biti ustrezno 
utemeljene. V ta namen zahteve vsebujejo 
verodostojne navedbe o morebitnih 
kršitvah člena 3(1)(a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Predlog spremembe 152
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar zaprošena država članica 
meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o 
tem v desetih delovnih dneh obvesti državo 
članico, ki je zahtevo poslala. Slednja 
nadalje utemelji zahtevo. Kadar to ni 
mogoče, lahko država članica zavrne 
zahtevo.

4. Kadar zaprošena država članica 
meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o 
tem v petih delovnih dneh ustrezno obvesti 
državo članico, ki je zahtevo poslala. 
Slednja nadalje utemelji zahtevo. Kadar to 
ni mogoče, lahko zaprošena država članica 
zahtevo zavrne.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Predlog spremembe 153
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar je težko ali nemogoče 
izpolniti zahtevo po informacijah ali 
opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede 
ali preiskave, zadevna država članica o tem 
skupaj z razlogi v desetih delovnih dneh 
obvesti državo članico, ki je zahtevo 
poslala. Zadevne države članice se 
posvetujejo, da bi našle rešitev za 
morebitne nastale težave.

5. Kadar je težko ali nemogoče 
izpolniti zahtevo po informacijah ali 
opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede 
ali preiskave, zadevna država članica o tem 
v petih delovnih dneh obvesti državo 
članico, ki je zahtevo poslala, ter ustrezno 
utemelji, zakaj je to težko ali nemogoče. 
Zadevne države članice sodelujejo, da bi 
našle rešitev za morebitne nastale težave. 
Če pri izmenjavi informacij vztrajno 
prihaja do težav ali se predložitev 
informacij brez ustrezne utemeljitve 
vztrajno zavrača, lahko Komisija, če je o 
tem obveščena in po tem, ko se posvetuje s 
temi državami članicami, sprejme vse 
potrebne ukrepe, da težave odpravi.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Predlog spremembe 154
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice v odgovoru na 
zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane 
informacije in opravijo zahtevana 
preverjanja, inšpekcijske preglede in 
preiskave v 25 delovnih dneh od prejema 
zahteve, razen če so državo članico, ki je 
zahtevo poslala, v skladu z odstavkoma 4 
in 5 obvestile, da zahteva ni dovolj 
utemeljena oziroma da jo je nemogoče ali 
težko izvršiti.

6. Države članice v odgovoru na 
zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane 
informacije in opravijo zahtevana 
preverjanja, inšpekcijske preglede in 
preiskave v 15 delovnih dneh od prejema 
zahteve, razen če se zadevne države 
članice dogovorijo za drugačen rok ali če 
državo članico, ki je zahtevo poslala, v 
skladu z odstavkoma 4 in 5 obvestijo, da 
zahteva ni dovolj utemeljena oziroma da jo 
je nemogoče ali težko izvršiti in da v zvezi 
s tem niso našle rešitve.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Predlog spremembe 155
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

Poročilo A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) vstavi se naslednji člen 18a:
„Člen 18a
Spremljevalni ukrepi
1. Države članice sprejmejo 
spremljevalne ukrepe za zasnovo, 
omogočanje in spodbujanje izmenjave 
med uradniki, pristojnimi za upravno 
sodelovanje in medsebojno pomoč med 
državami članicami, in tistimi, ki so 
pristojni za spremljanje skladnosti z 
veljavnimi pravili te uredbe in za 
spremljanje njihovega izvrševanja.
2. Komisija zagotovi tehnično in 
drugo podporo za nadaljnje izboljšanje 
upravnega sodelovanja in povečanje 
medsebojnega zaupanja med državami 
članicami, tudi s spodbujanjem izmenjav 
osebja in skupnih programov 
usposabljanja ter razvojem, 
pospeševanjem in spodbujanjem pobud za 
dobro prakso. Brez poseganja v 
pristojnosti Evropskega parlamenta in 
Sveta v proračunskem postopku lahko 
Komisija uporabi razpoložljive finančne 
instrumente za dodatno krepitev 
zmogljivosti in upravnega sodelovanja 
med državami članicami.
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3. Države članice uvedejo program 
medsebojnih strokovnih pregledov, pri 
katerih sodelujejo vsi pristojni izvršilni 
organi, ter zagotovijo primerno 
izmenjevanje tako pristojnih izvršilnih 
organov, ki pregledujejo, kot tistih, ki so 
pregledani. Države članice s temi 
programi vsako drugo leto seznanijo 
Komisijo, in sicer jih vključijo v poročilo o 
dejavnostih pristojnih organov iz 
člena 26.“;

Or. en


