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21.3.2019 A8-0204/146

Tarkistus 146
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen 
alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut tiedot 
erillisissä rekistereissä. Siinä tapauksessa 
tietojen on oltava kyseisen jäsenvaltion 
kaikkien toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla pyynnöstä tai suoraan niiden 
käytettävissä. Pyydetyt tiedot on toimitettava 
viiden työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Ensimmäisen alakohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettujen tietojen on 
oltava julkisesti käytettävissä henkilötietojen 
suojaa koskevien asiaankuuluvien 
säännösten mukaisesti. 

”Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen 
alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut tiedot 
erillisissä rekistereissä. Siinä tapauksessa 
tietojen on oltava kyseisen jäsenvaltion 
kaikkien toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla pyynnöstä tai suoraan niiden 
käytettävissä. Pyydetyt tiedot on toimitettava 
viiden työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Ensimmäisen alakohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettujen tietojen on 
oltava julkisesti käytettävissä henkilötietojen 
suojaa koskevien asiaankuuluvien 
säännösten mukaisesti. 

Joka tapauksessa ensimmäisen alakohdan e–j 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat muiden 
viranomaisten kuin toimivaltaisten 
viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä 
tapauksessa, että niillä on asianmukainen 
toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä 
seuraamuksia tieliikenteen alalla ja niiden 
virkamiehet ovat valantehneitä tai heitä 
muutoin koskee virallinen 
salassapitovelvollisuus.” 

Joka tapauksessa ensimmäisen alakohdan e–j 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat muiden 
viranomaisten kuin toimivaltaisten 
viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä 
tapauksessa, että niillä on asianmukainen 
toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä 
seuraamuksia tieliikenteen alalla ja niiden 
virkamiehet ovat valantehneitä tai heitä 
muutoin koskee virallinen 
salassapitovelvollisuus.

Asetuksen (EY) N:o 1072/2009 
14 a artiklan soveltamiseksi j alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen on oltava saatavilla 
pyynnöstä lähettäjille, huolitsijoille, 
hankkijoille ja alihankkijoille.”

Or. en
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

21.3.2019 A8-0204/147

Tarkistus 147
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1071/2009
16 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
5. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset 
rekisterit on liitetty yhteen ja niihin on 
pääsy koko yhteisössä 18 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten yhteyspisteiden 
kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
1 ja 2 kohdan soveltamista. Pääsy 
kansallisten yhteyspisteiden kautta ja 
yhteenliittäminen on toteutettava 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
siten, että kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea 
tietoja kaikkien jäsenvaltioiden 
kansallisista sähköisistä rekistereistä.

”5. Rajat ylittävän valvonnan 
tehokkuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sähköiset rekisterit on liitetty 
yhteen ja että ne ovat yhteentoimivia koko 
unionissa komission 
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/48 
tarkoitetun maantiekuljetusyritysten 
eurooppalaisen rekisterin (ERRU) kautta 
niin, että edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot ovat suoraan kaikkien 
jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten ja 
tarkastuslaitosten saatavilla 
reaaliaikaisesti.”

Or. en

Perustelu

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

21.3.2019 A8-0204/148

Tarkistus 148
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1071/2009
16 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b b) Korvataan 6 kohta seuraavasti:
6. Komissio päättää 25 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen ja ensimmäisen 
kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2010 5 kohdan täytäntöönpanoa 
koskevista yhteisistä säännöistä, kuten 
vaihdettavien tietojen muodosta, muiden 
jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä 
rekistereissä tehtäviin automaattisiin 
tiedonhakuihin liittyvistä teknisistä 
menettelyistä sekä näiden rekistereiden ja 
muiden asianomaisten tietokantojen 
välisen yhteentoimivuuden edistämisestä. 
Näissä yhteisissä säännöissä on 
määritettävä, mikä viranomainen on 
vastuussa tietojen saatavuudesta, niiden 
myöhemmästä käytöstä ja ajan tasalle 
saattamisesta niiden saannin jälkeen, ja 
tätä varten niiden on sisällettävä tietojen 
kirjausta ja valvontaa koskevia sääntöjä.

”6. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla laaditaan ja saatetaan 
ajan tasalle yhteiset säännöt sen 
varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset 
rekisterit ovat täysin yhteen liitettyjä ja 
yhteentoimivia, jotta toimivaltainen 
viranomainen tai tarkastuslaitos missä 
tahansa jäsenvaltiossa voi käyttää niitä 
suoraan reaaliajassa kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallisista sähköisistä 
rekistereistä, kuten 5 kohdassa säädetään. 
Näiden yhteisten sääntöjen on sisällettävä 
sääntöjä vaihdettavien tietojen muodosta, 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten 
sähköisten rekisterien käyttämistä 
koskevista teknisistä menettelyistä ja 
näiden rekisterien yhteentoimivuudesta, 
sekä erityisiä sääntöjä tietojen 
saatavuudesta, kirjaamisesta ja 
valvonnasta.

”

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 149
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
kansallinen yhteyspiste, joka vastaa 
tämän asetuksen soveltamista koskevien 
tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden 
kanssa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kansallisen yhteyspisteensä 
nimi ja osoite viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018. Komissio laatii luettelon 
kaikista yhteyspisteistä ja toimittaa sen 
jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle välittömästi 
yhteyspisteitä koskevien tietojen 
muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava tiiviissä 
yhteistyössä ja annettava toisilleen 
nopeasti vastavuoroista apua ja muuta 
asiaankuuluvaa tietoa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja valvonnan 
helpottamiseksi.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Tarkistus 150
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevan 1 kohdan 
soveltamiseksi tässä artiklassa 
edellytetyssä hallinnollisessa yhteistyössä 
on käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1024/20121 a perustettua 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI), jonka 
ansiosta kaikki liikenteenharjoittajat 
voivat ilmoittaa tietoja omalla kielellään.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 
25 päivänä lokakuuta 2012, 
hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission 
päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta 
(IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, 
s. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Tarkistus 151
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vastattava 
kaikkien toisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tietopyyntöihin ja 
tarvittaessa tarkastettava ja tutkittava, 
täyttävätkö niiden alueelle sijoittautuneet 
maantieliikenteen harjoittajat 3 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa vahvistetun 
vaatimuksen. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
perusteltava tietopyyntönsä. Pyynnöissä on 
tätä varten esitettävä uskottavaa näyttöä 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mahdollisesta rikkomisesta.

3. Jäsenvaltioiden on vastattava 
kaikkien toisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tietopyyntöihin ja 
tarkastettava ja tutkittava, täyttävätkö 
niiden alueelle sijoittautuneet 
maantieliikenteen harjoittajat 3 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa vahvistetun 
vaatimuksen. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
perusteltava tietopyyntönsä 
asianmukaisesti. Pyynnöissä on tätä varten 
esitettävä uskottavaa näyttöä 3 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mahdollisesta 
rikkomisesta.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Tarkistus 152
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos pyynnön vastaanottanut 
jäsenvaltio katsoo, ettei pyynnölle ole 
riittäviä perusteita, sen on ilmoitettava tästä 
pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 
kymmenen työpäivän kuluessa. Tämän 
jälkeen pyynnön esittäneen jäsenvaltion on 
esitettävä lisäperusteita. Jos tämä ei ole 
mahdollista, pyynnön vastaanottanut 
jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.

4. Jos pyynnön vastaanottanut 
jäsenvaltio katsoo, ettei pyynnölle ole 
riittäviä perusteita, sen on ilmoitettava tästä 
pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden 
työpäivän kuluessa. Tämän jälkeen 
pyynnön esittäneen jäsenvaltion on 
esitettävä lisäperusteita. Jos tämä ei ole 
mahdollista, pyynnön vastaanottanut 
jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Tarkistus 153
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tietopyyntöön vastaaminen 
taikka tarkastusten ja tutkimusten 
suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, 
jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 
kymmenen työpäivän kuluessa ja esitettävä 
syyt tähän. Kyseisten jäsenvaltioiden on 
keskusteltava keskenään, jotta esiin tulleet 
ongelmat saataisiin ratkaistua.

5. Jos tietopyyntöön vastaaminen 
taikka tarkastusten ja tutkimusten 
suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, 
jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden 
työpäivän kuluessa ja esitettävä perustelut 
kyseiselle vaikeudelle tai 
mahdottomuudelle. Kyseisten 
jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään 
yhteistyötä, jotta esiin tulleet ongelmat 
saataisiin ratkaistua. Jos tietojen vaihdossa 
ilmenee jatkuvia ongelmia tai jos tietojen 
toimittamisesta jatkuvasti kieltäydytään 
esittämättä asianmukaisia perusteluja, 
komissio voi asiasta tiedon saatuaan ja 
asiaankuuluvia jäsenvaltioita kuultuaan 
toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet 
tilanteen korjaamiseksi.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Tarkistus 154
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on reagoitava 3 
kohdan mukaisiin pyyntöihin toimittamalla 
pyydetyt tiedot ja suorittamalla tarvittavat 
tarkastukset ja tutkimukset 25 työpäivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, 
elleivät ne ole ilmoittaneet pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle 4 kohdan 
mukaisesti, ettei pyynnölle ole riittäviä 
perusteita, tai 5 kohdan mukaisesti, että 
vastaaminen on mahdotonta tai vaikeaa.

6. Jäsenvaltioiden on reagoitava 3 
kohdan mukaisiin pyyntöihin toimittamalla 
pyydetyt tiedot ja suorittamalla tarvittavat 
tarkastukset ja tutkimukset 15 työpäivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, 
elleivät ne ole sopineet muusta 
määräajasta kyseisen jäsenvaltion kanssa 
tai elleivät ne ole ilmoittaneet pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle 4 kohdan 
mukaisesti, ettei pyynnölle ole riittäviä 
perusteita, tai 5 kohdan mukaisesti, että 
vastaaminen on mahdotonta tai vaikeaa 
eikä kyseisille vaikeuksille ole löydetty 
ratkaisua.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Tarkistus 155
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1071/2009
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) Lisätään 18 a artikla seuraavasti:
”18 a artikla
Liitännäistoimenpiteet
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
liitännäistoimenpiteitä, joilla kehitetään, 
helpotetaan ja edistetään tietojenvaihtoa 
hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen 
avunannon toteuttamisesta sekä tämän 
asetuksen sovellettavien sääntöjen 
noudattamisen seurannasta ja 
noudattamisen varmistamisesta 
vastaavien virkamiesten välillä.
2. Komissio antaa teknistä ja muuta 
tukea hallinnollisen yhteistyön edelleen 
kehittämiseksi ja jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi 
esimerkiksi edistämällä henkilöstön 
vaihtoa ja yhteisiä koulutusohjelmia ja 
kehittämällä, helpottamalla ja edistämällä 
parhaisiin käytäntöihin liittyviä aloitteita. 
Komissio voi käyttää käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä, joilla pyritään 
kehittämään valmiuksia ja lujittamaan 
jäsenvaltioiden välistä hallinnollista 
yhteistyötä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston erioikeuksia 
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talousarviomenettelyssä.
3. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vertaisarviointeja koskeva ohjelma, johon 
kaikkien toimivaltaisten täytäntöönpanon 
valvontaviranomaisten on osallistuttava ja 
jolla varmistetaan sekä tarkastuksia 
toteuttavien että niiden kohteena olevien 
toimivaltaisten täytäntöönpanon 
valvontaviranomaisten asianmukainen 
kierto. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä ohjelmista komissiolle joka toinen 
vuosi osana 26 artiklassa tarkoitettua 
kertomusta, joka koskee toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa.”

Or. en


