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Muudatusettepanek 146
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid võivad hoida esimese lõigu 
punktides e–j osutatud andmeid eraldi 
registrites. Sellisel juhul on kõikidel 
kõnealuse liikmesriigi pädevatel asutustel 
asjakohastele andmetele otsene juurdepääs 
või need tehakse neile kättesaadavaks 
vastava taotluse korral. Soovitud teave 
esitatakse viie tööpäeva jooksul pärast 
vastava taotluse kättesaamist. Esimese lõigu 
punktides a–d osutatud andmetele tagatakse 
avalikkuse juurdepääs kooskõlas 
isikuandmete kaitse valdkonnas 
kohaldatavate sätetega. 

„Liikmesriigid võivad hoida esimese lõigu 
punktides e–j osutatud andmeid eraldi 
registrites. Sellisel juhul on kõikidel 
kõnealuse liikmesriigi pädevatel asutustel 
asjakohastele andmetele otsene juurdepääs 
või need tehakse neile kättesaadavaks 
vastava taotluse korral. Soovitud teave 
esitatakse viie tööpäeva jooksul pärast 
vastava taotluse kättesaamist. Esimese lõigu 
punktides a–d osutatud andmetele tagatakse 
avalikkuse juurdepääs kooskõlas 
isikuandmete kaitse valdkonnas 
kohaldatavate sätetega. 

Muudele kui pädevatele asutustele tagatakse 
juurdepääs esimese lõigu punktides e–j 
osutatud andmetele ainult siis, kui neile on 
antud volitus teostada järelevalvet ja 
kehtestada karistusi autoveosektoris ning kui 
nende ametnikud on vannutatud või neile 
kehtib ametlik saladuse hoidmise kohustus.“; 

Muudele kui pädevatele asutustele tagatakse 
juurdepääs esimese lõigu punktides e–j 
osutatud andmetele ainult siis, kui neile on 
antud volitus teostada järelevalvet ja 
kehtestada karistusi autoveosektoris ning kui 
nende ametnikud on vannutatud või neile 
kehtib ametlik saladuse hoidmise kohustus.

Määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 14a 
kohaldamisel on punktis j osutatud 
andmed taotluse korral kättesaadavad 
kaubasaatjatele, ekspediitoritele, 
töövõtjatele ja alltöövõtjatele.“;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/147

Muudatusettepanek 147
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 16 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(b a) lõige 5 asendatakse järgmisega:
5. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 
kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik 
vajalikud meetmed, et riiklikud 
elektroonilised registrid oleksid omavahel 
ühendatud ja artiklis 18 osutatud riiklike 
kontaktpunktide kaudu ühenduse tasandil 
juurdepääsetavad. Juurdepääs riiklike 
kontaktpunktide kaudu ja omavaheline 
ühendatus tuleb tagada hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 nii, et ükskõik mis 
liikmesriigi pädeval asutusel on võimalus 
kasutada kõikide liikmesriikide riiklikke 
elektroonilisi registreid.

„5. Piiriülese jõustamise mõjususe 
suurendamiseks tagavad liikmesriigid, et 
riiklikud elektroonilised registrid oleksid 
komisjoni rakendusmääruses (EL) 
2016/480 osutatud Euroopa autoveo-
ettevõtjate registri (ERRU) kaudu kogu 
liidus omavahel ühendatud ja 
koostalitlusvõimelised, nii et lõikes 2 
osutatud andmed on kõikide 
liikmesriikide kõikidele pädevatele 
täitevasutustele ja kontrolliasutustele 
reaalajas otseselt juurdepääsetavad.“;

Or. en

Selgitus

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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Muudatusettepanek 148
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 16 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(b b) lõige 6 asendatakse järgmisega:
6. Komisjon võtab vastavalt artikli 25 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele 
ning esimest korda enne 31. detsembrit 
2010 vastu lõike 5 rakendamisega seotud 
ühiseeskirjad, mis käsitlevad nt 
vahetatavate andmete vormingut, teiste 
liikmesriikide elektrooniliste registrite 
elektroonilise kasutamise tehnilist korda 
ja nende registrite koostalitlusvõime 
edendamist teiste asjakohaste 
andmebaasidega. Nimetatud 
ühiseeskirjades määratakse kindlaks, 
milline asutus vastutab andmetele 
juurdepääsu, nende edasise kasutamise ja 
pärast juurdepääsu toimuva andmete 
ajakohastamise eest ning kehtestatakse 
selleks eeskirjad andmete logisse 
salvestamise ja järelevalve kohta.

„6. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 24a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada ühiseeskirjad ja 
neid ajakohastada, tagamaks, et riiklikud 
elektroonilised registrid on omavahel 
täielikult ühendatud ja 
koostalitlusvõimelised, nii et mis tahes 
liikmesriigi pädeval asutusel või 
kontrolliasutusel on otsene ja reaalajas 
juurdepääs kõikide liikmesriikide 
riiklikele elektroonilistele registritele, 
nagu on sätestatud lõikes 5. Sellised 
ühiseeskirjad sisaldavad eeskirju, mis 
käsitlevad vahetatavate andmete 
vormingut, teiste liikmesriikide 
elektrooniliste registrite elektroonilise 
kasutamise tehnilist korda ja nende 
registrite koostalitlusvõimet, samuti 
erieeskirju, mis puudutavad andmetele 
juurdepääsu, andmete logisse salvestamist 
ja andmete järelevalvet.“;
“

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riikliku 
kontaktpunkti, kes vastutab käesoleva 
määruse kohaldamisega seotud teabe 
vahetamise eest teiste liikmesriikidega. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile nende 
riiklike kontaktpunktide nimed ja 
aadressid hiljemalt 31. detsembriks 2018. 
Komisjon koostab kõikide 
kontaktpunktide nimekirja ja edastab selle 
liikmesriikidele. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni viivitamata kõikidest 
kontaktpunktidega seotud muudatustest.

1. Liikmesriikide pädevad asutused 
teevad tihedat koostööd ning annavad 
kiiresti üksteisele vastastikust abi ja kogu 
asjakohast teavet, et hõlbustada käesoleva 
määruse rakendamist ja jõustamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 kohaldamiseks rakendatakse 
käesolevas artiklis ettenähtud 
halduskoostööd Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1024/20121a 
loodud siseturu infosüsteemi (IMI) 
kaudu, mis võimaldab kõigil ettevõtjatel 
esitada andmeid oma emakeeles.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu 
infosüsteemi kaudu tehtavat 
halduskoostööd ning millega 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 
2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 
14.11.2012, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide kõikide pädevate asutuste 
teabenõudele ning teevad vajaduse korral 
kontrolle, inspekteerimisi ja uurimisi 
seoses artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud 
nõude täitmisega nende territooriumil 
asutatud autoveo-ettevõtjate poolt. 
Liikmesriikide pädevate asutuste 
teabenõuded peavad olema põhjendatud. 
Seepärast peavad teabenõuded sisaldama 
usaldusväärseid tõendeid artikli 3 lõike 1 
punkti a võimaliku rikkumise kohta.

3. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide kõikide pädevate asutuste 
teabenõudele ning teevad kontrolle, 
inspekteerimisi ja uurimisi seoses artikli 3 
lõike 1 punktis a sätestatud nõude 
täitmisega nende territooriumil asutatud 
autoveo-ettevõtjate poolt. Liikmesriikide 
pädevate asutuste teabenõuded peavad 
olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Seepärast peavad teabenõuded sisaldama 
usaldusväärseid tõendeid artikli 3 lõike 1 
punkti a võimaliku rikkumise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teabenõude saanud liikmesriik 
leiab, et see ei ole piisavalt põhjendatud, 
teatab ta sellest teabenõude esitanud 
liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. 
Teabenõude esitanud liikmesriik peab seda 
täiendavalt põhjendama. Kui see ei ole 
võimalik, võib liikmesriik teabenõude 
tagasi lükata.

4. Kui teabenõude saanud liikmesriik 
leiab, et see ei ole piisavalt põhjendatud, 
teatab ta sellest teabenõude esitanud 
liikmesriigile viie tööpäeva jooksul. 
Teabenõude esitanud liikmesriik peab seda 
täiendavalt põhjendama. Kui see ei ole 
võimalik, võib liikmesriik teabenõude 
tagasi lükata.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Muudatusettepanek 153
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui teabenõude täitmine või 
kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste 
tegemine on keeruline või võimatu, teatab 
kõnealune liikmesriik sellest koos 
põhjendustega teabenõude esitanud 
liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. 
Asjaomased liikmesriigid peavad 
omavahel aru, et leida igale tõstatatud 
probleemile lahendus.

5. Kui teabenõude täitmine või 
kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste 
tegemine on keeruline või võimatu, teatab 
kõnealune liikmesriik sellest teabenõude 
esitanud liikmesriigile viie tööpäeva 
jooksul, esitades nõuetekohase 
põhjenduse selle keerukuse või võimatuse 
kohta. Asjaomased liikmesriigid teevad 
omavahel koostööd, et leida igale 
tõstatatud probleemile lahendus. Juhul kui 
komisjoni teavitatakse püsivatest 
probleemidest teabevahetusel või püsivast, 
ilma piisava põhjenduseta keeldumisest 
teavet anda, võib komisjon pärast 
konsulteerimist asjaomaste 
liikmesriikidega võtta olukorra 
parandamiseks kõik vajalikud meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastuseks lõike 3 alusel esitatud 
teabenõudele esitavad liikmesriigid nõutud 
teabe ning teevad nõutavad kontrollid, 
inspekteerimised ja uurimised kahekümne 
tööpäeva jooksul alates nõude 
kättesaamisest, välja arvatud juhul, kui nad 
on teatanud teabenõude esitanud 
liikmesriigile, et see ei ole piisavalt 
põhjendatud, või lõigete 4 ja 5 kohasest 
raskusest või võimatusest.

6. Vastuseks lõike 3 alusel esitatud 
teabenõudele esitavad liikmesriigid nõutud 
teabe ning teevad nõutavad kontrollid, 
inspekteerimised ja uurimised 
viieteistkümne tööpäeva jooksul alates 
nõude kättesaamisest, välja arvatud juhul, 
kui asjaomased liikmesriigid on 
vastastikuselt kokku leppinud muu tähtaja 
või kui nad on teatanud teabenõude 
esitanud liikmesriigile, et see ei ole 
piisavalt põhjendatud, või lõigete 4 ja 5 
kohasest raskusest või võimatusest, ja 
nimetatud raskustele ei ole lahendust 
leitud.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Lisatakse artikkel 18 a:
„Artikkel 18 a
Kaasnevad meetmed
1. Liikmesriigid võtavad kaasnevaid 
meetmeid, et arendada, hõlbustada ja 
edendada teabevahetust ametnike vahel, 
kes vastutavad liikmesriikidevahelise 
halduskoostöö ja vastastikuse abi 
osutamise ning käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjade järgimise 
kontrollimise ja jõustamise eest.
2. Komisjon osutab tehnilist ja muud 
tuge, et halduskoostööd veel rohkem 
parandada ja suurendada 
liikmesriikidevahelist usaldust, edendades 
muu hulgas töötajate vahetust ja ühiseid 
koolitusprogramme ning töötades välja, 
hõlbustades ja edendades parimate 
tavadega seotud algatusi. Ilma et see 
piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
eelisõigusi eelarvemenetluses, võib 
komisjon kasutada olemasolevaid 
rahastamisvahendeid liikmesriikide 
suutlikkuse jätkuvaks arendamiseks ja 
halduskoostöö parandamiseks.
3. Liikmesriigid loovad vastastikuste 
eksperdihinnangute programmi, milles 



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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

peavad osalema kõik pädevad 
täitevasutused, tagades nii kontrollivate 
kui ka kontrollitavate pädevate 
täitevasutuste asjakohase rotatsiooni. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõnealustest programmidest osana artiklis 
26 osutatud iga kahe aasta järel 
esitatavast pädevate asutuste 
tegevusaruandest.“;

Or. en


