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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/146

Ændringsforslag 146
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de i 
første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i 
separate registre. I så tilfælde skal de 
relevante data stilles til rådighed efter 
anmodning, eller den pågældende 
medlemsstats kompetente myndigheder skal 
have direkte adgang til dem. De ønskede data 
fremsendes inden fem arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen. De i første 
afsnit, litra a) - d), nævnte data gøres 
offentligt tilgængelige i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger. 

"Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de i 
første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i 
separate registre. I så tilfælde skal de 
relevante data stilles til rådighed efter 
anmodning, eller den pågældende 
medlemsstats kompetente myndigheder skal 
have direkte adgang til dem. De ønskede data 
fremsendes inden fem arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen. De i første 
afsnit, litra a) - d), nævnte data gøres 
offentligt tilgængelige i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger. 

Andre myndigheder end de kompetente 
myndigheder skal i alle tilfælde kun have 
adgang til de data, der er omhandlet i første 
afsnit, litra e) - j), hvis de har kontrol- og 
sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og 
deres ansatte er edsvorne eller på anden 
måde formelt har tavshedspligt.". 

Andre myndigheder end de kompetente 
myndigheder skal i alle tilfælde kun have 
adgang til de data, der er omhandlet i første 
afsnit, litra e) - j), hvis de har kontrol- og 
sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og 
deres ansatte er edsvorne eller på anden 
måde formelt har tavshedspligt.

Med henblik på artikel 14a i forordning 
(EF) nr. 1072/2009, skal de oplysninger, 
der er omhandlet i litra j), efter 
anmodning stilles til rådighed for 
afsendere, speditører, kontrahenter og 
underleverandører."

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/147

Ændringsforslag 147
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Stk. 5 affattes således:
5. Med forbehold af stk. 1 og 2 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de nationale 
elektroniske registre er sammenkoblede og 
tilgængelige i hele Fællesskabet gennem 
nationale kontaktpunkter, jf. artikel 18. 
Adgangen gennem de nationale 
kontaktpunkter og sammenkoblingen 
gennemføres senest den 31. december 
2012 således, at en kompetent myndighed 
i enhver medlemsstat kan søge i alle 
medlemsstaternes nationale elektroniske 
registre.

"5. Med henblik på at øge effektiviteten af 
grænseoverskridende håndhævelse, sikrer 
medlemsstaterne, at de nationale 
elektroniske registre er sammenkoblede og 
interoperable i hele EU via det i 
Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 
omhandlede europæiske register over 
vejtransportvirksomheder (ERRU), 
således at de i stk. 2 omhandlede 
oplysninger er direkte tilgængelige for 
alle kompetente håndhævende 
myndigheder og kontrolorganer i alle 
medlemsstater i realtid."

Or. en

Begrundelse

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/148

Ændringsforslag 148
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bb) Stk. 6 affattes således:
6. De fælles regler for 
gennemførelsen af stk. 5, som f.eks. 
formatet af de udvekslede data, tekniske 
procedurer for elektronisk søgning i 
andre medlemsstaters nationale 
elektroniske registre og fremme af disse 
registres interoperabilitet med andre 
relevante databaser vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
25, stk. 2, og første gang inden den 31. 
december 2010. Disse fælles bestemmelser 
skal fastsætte, hvilken myndighed der er 
ansvarlig for adgang, senere anvendelse 
og ajourføring af dataene efter adgang, 
og de bør med henblik herpå omfatte 
bestemmelser om dataregistrering og -
tilsyn.

"6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 for at 
fastlægge og ajourføre de fælles regler 
med henblik på at sikre, at de nationale 
elektroniske registre er fuldstændigt 
sammenkoblede og interoperable, således 
at en kompetent myndighed eller et 
kontrolorgan i en hvilken som helst 
medlemsstat kan få adgang direkte og i 
realtid til alle medlemsstaternes nationale 
elektroniske registre, jf. stk. 5. Sådanne 
fælles bestemmelser skal omfatte 
bestemmelser om formatet af de 
udvekslede data, tekniske procedurer for 
elektronisk søgning i andre 
medlemsstaters nationale elektroniske 
registre og disse registres interoperabilitet 
samt specifikke regler vedrørende adgang 
til data, dataregistrering og -tilsyn."
 

Or. en



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

Begrundelse

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

Ændringsforslag 149
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et 
nationalt kontaktpunkt med ansvar for 
udveksling af oplysninger om 
anvendelsen af denne forordning med de 
andre medlemsstater. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om navn og 
adresse på deres nationale kontaktpunkt 
senest den 31. december 2018. 
Kommissionen udarbejder en liste over 
alle de nationale kontaktpunkter og 
sender den til medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne meddeler straks 
Kommissionen eventuelle ændringer 
vedrørende deres kontaktpunkter.

1. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne samarbejder tæt, yder 
hinanden hurtig gensidig bistand og giver 
hinanden andre relevante oplysninger 
med henblik på at lette gennemførelsen, 
anvendelsen og håndhævelsen af denne 
forordning.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/150

Ændringsforslag 150
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på stk. 1 gennemføres 
administrativt samarbejde i henhold til 
denne artikel gennem 
informationssystemet for det indre 
marked (IMI), der er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1024/20121a, hvilket gør det muligt for 
alle aktører at indgive data på deres eget 
sprog.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1024/2012 af 
25. oktober 2012 om administrativt 
samarbejde via informationssystemet for 
det indre marked og om ophævelse af 
Kommissionens beslutning 2008/49/EF 
("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 
14.11.2012, s. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Ændringsforslag 151
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt 
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal begrundes. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører kontrol, 
inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal være 
berettigede og begrundes behørigt. Med 
henblik herpå skal de omfatte troværdige 
oplysninger om mulige overtrædelser af 
artikel 3, stk. 1, litra a).

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/152

Ændringsforslag 152
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den anmodende 
medlemsstat herom inden for 10 
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den anmodende 
medlemsstat herom inden for fem 
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Ændringsforslag 153
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 10 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for fem arbejdsdage, idet den behørigt 
begrunder, hvorfor det er vanskeligt eller 
umuligt. De berørte medlemsstater 
samarbejder med hinanden med henblik på 
at finde en løsning på eventuelle 
problemer. I tilfælde af vedvarende 
problemer med udveksling af oplysninger, 
eller hvis udlevering af oplysninger 
vedvarende nægtes uden gyldig grund, 
kan Kommissionen, efter at den er blevet 
underrettet og efter høring af de berørte 
medlemsstater, træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at afhjælpe 
situationen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Ændringsforslag 154
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på femogtyve arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen, medmindre 
de har underrettet den anmodende 
medlemsstat om, at anmodningen ikke er 
tilstrækkeligt begrundet, eller at det er 
svært eller umuligt at imødekomme den, jf. 
stk. 4 og 5.

6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på femten arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen, medmindre 
der efter gensidig aftale mellem de 
pågældende medlemsstater fastsættes en 
anden frist, eller medmindre de har 
underrettet den anmodende medlemsstat 
om, at anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, eller at det er svært eller 
umuligt at imødekomme den, jf. stk. 4 og 
5, og der ikke er fundet nogen løsning på 
disse problemer.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Ændringsforslag 155
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Følgende indsættes som artikel 
18a:
"Artikel 18a
Ledsageforanstaltninger
1. Medlemsstaterne træffer 
ledsageforanstaltninger for at udvikle, 
lette og fremme udvekslingen mellem 
embedsmænd med ansvar for 
administrativt samarbejde og gensidig 
bistand mellem medlemsstaterne samt 
dem, der er ansvarlige for at overvåge 
overensstemmelsen med og håndhævelsen 
af de gældende bestemmelser i denne 
forordning.
2. Kommissionen yder teknisk og 
anden støtte med henblik på at forbedre 
det administrative samarbejde yderligere 
og øge den gensidige tillid mellem 
medlemsstaterne, herunder ved at fremme 
personaleudvekslinger og fælles 
uddannelsesprogrammer, samt ved at 
udvikle, lette og fremme initiativer 
vedrørende bedste praksis. Kommissionen 
kan, uden at dette berører Europa-
Parlamentets og Rådets prærogativer 
under budgetproceduren, anvende de til 
rådighed værende 
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finansieringsinstrumenter til yderligere at 
styrke kapacitetsopbygningen og det 
administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne.
3. Medlemsstaterne fastlægger et 
program med peerevalueringer, hvori alle 
kompetente retshåndhævende 
myndigheder skal deltage, idet der sikres 
en passende rotation mellem såvel de 
kompetente retshåndhævende 
myndigheder, der foretager evalueringen, 
som dem, der evalueres. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
programmer hvert andet år som led i 
rapporten om de kompetente 
myndigheders arbejde, der er omhandlet i 
artikel 26."

Or. en


