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Pakeitimas 146
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio ii dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybės narės gali nuspręsti pirmos 
pastraipos e–j punktuose nurodytus 
duomenis saugoti atskiruose registruose. 
Tokiu atveju atitinkamais duomenimis 
pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali 
naudotis visos atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos. 
Prašoma informacija pateikiama per penkias 
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 
Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti 
duomenys skelbiami viešai, laikantis 
atitinkamų asmens duomenų apsaugos 
nuostatų. 

„Valstybės narės gali nuspręsti pirmos 
pastraipos e–j punktuose nurodytus 
duomenis saugoti atskiruose registruose. 
Tokiu atveju atitinkamais duomenimis 
pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali 
naudotis visos atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos. 
Prašoma informacija pateikiama per penkias 
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 
Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti 
duomenys skelbiami viešai, laikantis 
atitinkamų asmens duomenų apsaugos 
nuostatų. 

Bet kuriuo atveju pirmos pastraipos e–j 
punktuose nurodytais duomenimis kitos nei 
kompetentingos valdžios institucijos gali 
naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami 
priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių 
transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų 
pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems 
taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti 
profesinę paslaptį.“; 

Bet kuriuo atveju pirmos pastraipos e–j 
punktuose nurodytais duomenimis kitos nei 
kompetentingos valdžios institucijos gali 
naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami 
priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių 
transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų 
pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems 
taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti 
profesinę paslaptį.

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 
14a straipsnį, j punkte nurodytais 
duomenimis pateikę prašymą gali 
naudotis visi siuntėjai, ekspeditoriai, 
rangovai ir subrangovai.“;

Or. en
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Pakeitimas 147
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 5 dalis pakeičiama taip:
5. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalių taikymui, 
valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai 
elektroniniai registrai būtų tarpusavyje 
sujungti ir jais būtų galima naudotis visoje 
Bendrijoje per nacionalinius ryšių 
palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 
straipsnyje. Galimybė naudotis registrais 
per nacionalinius ryšių palaikymo 
punktus turi būti įgyvendinta ir registrai 
sujungti iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, 
kad bet kurios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija galėtų 
susipažinti su bet kurios valstybės narės 
nacionaliniu elektroniniu registru.

„5. Siekiant padidinti tarpvalstybinio 
vykdymo užtikrinimo veiksmingumą, 
valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniai 
elektroniniai registrai būtų tarpusavyje 
sujungti ir sąveikūs ir kad jais būtų galima 
naudotis visoje Sąjungoje per Komisijos 
įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/480 
nurodytą Europos kelių transporto 
įmonių registrą (ERRU), kad 2 dalyje 
nurodyti duomenys būtų realiuoju laiku 
tiesiogiai prieinami visų valstybių narių 
visoms kompetentingoms vykdymo 
užtikrinimo institucijoms ir kontrolės 
įstaigoms.“

Or. en

Pagrindimas

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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Pakeitimas 148
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bb) 6 dalis pakeičiama taip:
6. Komisija pagal 25 straipsnio 
2 dalyje nurodytą konsultavimo procedūrą 
ir pirmą kartą iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
patvirtina bendrąsias taisykles dėl 5 dalies 
įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl duomenų, 
kuriais keičiamasi, formato, elektroninio 
prisijungimo prie kitų valstybių narių 
nacionalinių elektroninių registrų 
techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos 
su kitomis atitinkamomis duomenų 
bazėmis skatinimo. Šiose bendrosiose 
taisyklėse nustatoma, kuri valdžios 
institucija atsakinga už prieigą prie 
duomenų, tolesnį naudojimąsi jais ir jų 
atnaujinimą po to, kai jais buvo 
pasinaudota, bei šiuo tikslu šios taisyklės 
apima duomenų registravimo ir stebėsenos 
taisykles.

„6. Pagal 24 straipsnį Komisija yra 
įgaliota priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos ir atnaujinamos 
bendrosios taisyklės, siekiant užtikrinti, 
kad nacionaliniai elektroniniai registrai 
būtų visiškai tarpusavyje sujungti ir 
sąveikūs, kad bet kurioje valstybėje narėje 
kompetentinga institucija ar kontrolės 
įstaiga realiuoju laiku turėtų tiesioginę 
prieigą prie bet kurios valstybės narės 
nacionalinio elektroninio registro, kaip 
nurodyta 5 dalyje. Tokios bendrosios 
taisyklės apima taisykles dėl duomenų, 
kuriais keičiamasi, formato, elektroninio 
prisijungimo prie kitų valstybių narių 
nacionalinių elektroninių registrų 
techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos 
su kitomis atitinkamomis duomenų 
bazėmis skatinimo, taip pat konkrečias 
prieigos prie duomenų, duomenų 
registravimo ir stebėsenos taisykles.

“

Or. en
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Pagrindimas

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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Pakeitimas 149
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria 
nacionalinį ryšių palaikymo punktą, 
atsakingą už keitimąsi informacija su 
kitomis valstybėmis narėmis šio 
reglamento taikymo klausimais. Valstybės 
narės ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 
31 d. praneša Komisijai savo nacionalinių 
ryšių palaikymo punktų pavadinimus ir 
adresus. Komisija parengia visų ryšių 
palaikymo punktų sąrašą ir jį perduoda 
valstybėms narėms. Valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai apie visus 
ryšių palaikymo punktų pakeitimus.

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir 
sparčiai viena kitai teikia tarpusavio 
pagalbą ir bet kokią kitą atitinkamą 
informaciją, kad palengvintų šio 
reglamento įgyvendinimą ir vykdymo 
užtikrinimą.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Pakeitimas 150
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikant 1 dalį, šiame straipsnyje 
numatytas valstybių narių kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas vyksta ir tarpusavio 
pagalba teikiama per vidaus rinkos 
informacinę sistemą (VRI), nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1024/20121a, kuriuo 
vežėjams leidžiama pateikti duomenis 
savo kalba.
__________________
1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacinę sistemą, kuriuo 
panaikinamas Komisijos sprendimas 
2008/49/EB („VRI reglamentas“) 
(OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 151
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės atsako į kitų 
valstybių narių visų kompetentingų 
valdžios institucijų prašymus pateikti 
informacijos ir, jei reikia, atlieka 
patikrinimus, kontrolę ir tyrimus, susijusius 
jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų kelių 
transportu atitiktimi 3 straipsnio 1 dalies a 
punkte nustatytiems reikalavimams. 
Valstybių narių kompetentingų valdžios 
institucijų prašymai pateikti informacijos 
turi būti pagrįsti. Todėl prašymuose 
pateikiama įtikinamų duomenų apie 
galimus 3 straipsnio 1 dalies a punkto 
pažeidimus.

3. Valstybės narės atsako į kitų 
valstybių narių visų kompetentingų 
valdžios institucijų prašymus pateikti 
informacijos ir atlieka patikrinimus, 
kontrolę ir tyrimus, susijusius su jų 
teritorijoje įsisteigusių vežėjų kelių 
transportu atitiktimi 3 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytiems reikalavimams. 
Valstybių narių kompetentingų valdžios 
institucijų prašymai pateikti informacijos 
turi būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti. 
Todėl prašymuose pateikiama įtikinamų 
duomenų apie galimus 3 straipsnio 1 dalies 
a punkto pažeidimus.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Pakeitimas 152
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei prašymą gavusi valstybė narė 
mano, kad prašymas nėra pakankamai 
pagrįstas, ji per dešimt darbo dienų apie tai 
praneša prašymą pateikusiai valstybei 
narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei 
tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali 
atmesti.

4. Jei prašymą gavusi valstybė narė 
mano, kad prašymas nėra pakankamai 
pagrįstas, ji per penkias darbo dienas apie 
tai praneša prašymą pateikusiai valstybei 
narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei 
tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali 
atmesti.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Pakeitimas 153
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei patenkinti prašymą pateikti 
informacijos arba atlikti patikrinimus, 
kontrolę ar tyrimus yra sunku arba 
neįmanoma, atitinkama valstybė narė per 
dešimt darbo dienų apie tai informuoja 
prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo 
priežastis. Šį klausimą valstybės narės 
aptaria tarpusavyje siekdamos atrasti 
iškilusios problemos sprendimo būdą.

5. Jei patenkinti prašymą pateikti 
informacijos arba atlikti patikrinimus, 
kontrolę ar tyrimus yra sunku arba 
neįmanoma, atitinkama valstybė narė per 
penkias darbo dienas apie tai informuoja 
prašymą pateikusią valstybę narę ir 
tinkamai pagrindžia, kodėl tai padaryti 
sunku arba neįmanoma. Valstybės narės 
bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos 
atrasti iškilusios problemos sprendimo 
būdą. Jei nuolat kyla problemų, susijusių 
su keitimusi informacija, arba nuolat 
atsisakoma pateikti informaciją be 
tinkamos priežasties, Komisija, gavusi 
informacijos apie tai ir pasikonsultavusi 
su atitinkamomis valstybėmis narėmis, 
gali imtis būtinų priemonių padėčiai 
ištaisyti.

Or. en



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0204/154

Pakeitimas 154
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsakydamos į prašymus pagal 3 
dalį, valstybės narės prašomą informaciją 
pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę 
ir tyrimus atlieka per dvidešimt penkias 
darbo dienas nuo prašymo gavimo, nebent 
jos prašymą pateikusią valstybę narę pagal 
4 ir 5 dalis informavo, kad prašymas nėra 
pakankamai pagrįstas arba kad jį patenkinti 
yra neįmanoma ar sunku.

6. Atsakydamos į prašymus pagal 3 
dalį, valstybės narės prašomą informaciją 
pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę 
ir tyrimus atlieka per penkiolika darbo 
dienų nuo prašymo gavimo, nebent 
atitinkamos valstybės narės tarpusavyje 
susitaria dėl kito termino arba jos 
prašymą pateikusią valstybę narę pagal 4 ir 
5 dalis informavo, kad prašymas nėra 
pakankamai pagrįstas arba kad jį patenkinti 
yra neįmanoma ar sunku ir nesurastas joks 
šių problemų sprendimo būdas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Pakeitimas 155
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) įterpiamas šis 18a straipsnis:
„18a straipsnis
Papildomos priemonės
1. Valstybės narės imasi papildomų 
priemonių, siekdamos plėtoti, palengvinti 
ir skatinti mainus tarp pareigūnų, 
atsakingų už valstybių narių 
administracinį bendradarbiavimą ir 
savitarpio pagalbą, taip pat už šio 
reglamento taikytinų taisyklių laikymosi ir 
vykdymo stebėseną.
2. Komisija teikia techninę ir kitokią 
paramą, kad būtų toliau gerinamas 
valstybių narių administracinis 
bendradarbiavimas ir didinamas jų 
tarpusavio pasitikėjimas, be kita ko, 
skatindama darbuotojų mainus ir bendras 
mokymo programas, taip pat plėtodama 
geriausios patirties iniciatyvas, 
sudarydama palankesnes sąlygas joms 
įgyvendinti ir jas skatindama. 
Nepažeisdama Europos Parlamento ir 
Tarybos prerogatyvų biudžeto procedūros 
metu, Komisija gali naudotis esamomis 
finansavimo priemonėmis ir toliau 
stiprinti gebėjimų formavimą bei valstybių 
narių administracinį bendradarbiavimą.
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3. Valstybės narės sukuria tarpusavio 
vertinimo programą, į kurią įtraukiamos 
visos kompetentingos vykdymo 
užtikrinimo institucijos ir kuria 
užtikrinama tinkama vertinančių ir 
vertinamų kompetentingų vykdymo 
užtikrinimo institucijų rotacija. Valstybės 
narės, teikdamos šio reglamento 
26 straipsnyje nurodytą kompetentingų 
valdžios institucijų veiklos ataskaitą, kas 
dvejus metus praneša Komisijai apie šias 
programas.“;

Or. en


