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Poprawka 146
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwa członkowskie mogą zdecydować o 
przechowywaniu danych, o których mowa w 
akapicie pierwszym lit. e)–j), w oddzielnych 
rejestrach. W takim przypadku odpowiednie 
dane są udostępniane na wniosek lub 
dostępne bezpośrednio dla wszystkich 
właściwych organów w danym państwie 
członkowskim. Żądanych informacji udziela 
się w terminie pięciu dni roboczych od 
otrzymania wniosku. Dane, o których mowa 
w akapicie pierwszym lit. a)–d), są 
publicznie dostępne zgodnie z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 

„Państwa członkowskie mogą zdecydować o 
przechowywaniu danych, o których mowa w 
akapicie pierwszym lit. e)–j), w oddzielnych 
rejestrach. W takim przypadku odpowiednie 
dane są udostępniane na wniosek lub 
dostępne bezpośrednio dla wszystkich 
właściwych organów w danym państwie 
członkowskim. Żądanych informacji udziela 
się w terminie pięciu dni roboczych od 
otrzymania wniosku. Dane, o których mowa 
w akapicie pierwszym lit. a)–d), są 
publicznie dostępne zgodnie z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 

W każdym przypadku dane, o których mowa 
w akapicie pierwszym lit. e)–j), dostępne są 
organom innym niż właściwe organy, 
jedynie w przypadku gdy są one należycie 
upoważnione do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji w dziedzinie transportu 
drogowego i jeśli ich urzędnicy są 
zaprzysiężeni lub w inny sposób formalnie 
zobowiązani do zachowania tajemnicy.”; 

W każdym przypadku dane, o których mowa 
w akapicie pierwszym lit. e)–j), dostępne są 
organom innym niż właściwe organy, 
jedynie w przypadku gdy są one należycie 
upoważnione do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji w dziedzinie transportu 
drogowego i jeśli ich urzędnicy są 
zaprzysiężeni lub w inny sposób formalnie 
zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Do celów art. 14a rozporządzenia (WE) 
nr 1072/2009 dane, o których mowa w lit. 
j), udostępnia się na wniosek nadawców 
ładunków, spedytorów, wykonawców i 
podwykonawców.”;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/147

Poprawka 147
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 państwa 
członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne działania w celu zapewnienia, 
aby krajowe rejestry elektroniczne zostały 
połączone ze sobą i były dostępne w całej 
Wspólnocie poprzez krajowe punkty 
kontaktowe określone w art. 18. 
Dostępność poprzez krajowe punkty 
kontaktowe oraz połączenie rejestrów 
zostają zapewnione w terminie do dnia 
31 grudnia 2012 r., tak, aby właściwy 
organ w dowolnym państwie 
członkowskim miał możliwość dostępu do 
krajowego rejestru elektronicznego 
dowolnego państwa członkowskiego.

„5. W celu zwiększenia skuteczności 
transgranicznych środków egzekwowania 
prawa państwa członkowskie dopilnowują, 
aby krajowe rejestry elektroniczne zostały 
połączone ze sobą i były interoperacyjne 
w całej Unii za pośrednictwem 
europejskich rejestrów przedsiębiorców 
transportu drogowego, o których mowa w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2016/480, tak aby dane, o których 
mowa w ust. 2, były bezpośrednio 
dostępne dla wszystkich właściwych 
organów egzekwowania prawa i organów 
kontroli we wszystkich państwach 
członkowskich w czasie rzeczywistym.;”

Or. en

Uzasadnienie

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)
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Poprawka 148
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst obowiązujący Poprawka

bb) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Komisja – zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 25 ust. 2, i po raz 
pierwszy przed dniem 31 grudnia 2010 r. – 
przyjmuje wspólne zasady dotyczące 
wykonania ust. 5, takie jak format 
wymienianych danych, procedury 
techniczne w zakresie elektronicznego 
dostępu do rejestrów innych państw 
członkowskich i wspierania 
interoperacyjności krajowych rejestrów 
elektronicznych z innymi odpowiednimi 
bazami danych. Te wspólne zasady 
określają, który organ odpowiada za 
dostęp do danych, dalsze korzystanie 
i aktualizację danych po uzyskaniu do 
nich dostępu, oraz obejmują w tym celu 
zasady wprowadzania danych i ich 
monitorowania.

„6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 24a, aby ustanowić i 
aktualizować wspólne zasady w celu 
zapewnienia, aby krajowe rejestry 
elektroniczne były w pełni wzajemnie 
połączone i interoperacyjne, tak aby 
właściwy organ lub jednostka kontrolna w 
każdym państwie członkowskim były w 
stanie uzyskać bezpośredni dostęp w 
czasie rzeczywistym do krajowego rejestru 
elektronicznego każdego państwa 
członkowskiego, jak przewidziano w ust. 
5. Takie wspólne zasady obejmują 
przepisy regulujące format wymienianych 
danych, procedury techniczne w zakresie 
elektronicznego dostępu do rejestrów 
innych państw członkowskich i 
interoperacyjność tych rejestrów, a także 
szczegółowe zasady dotyczące dostępu do 
danych, ich wprowadzania i 
monitorowania.”;
”

Or. en
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Uzasadnienie

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)
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Poprawka 149
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny 
za wymianę z innymi państwami 
członkowskimi informacji dotyczących 
stosowania niniejszego rozporządzenia. Do 
dnia 31 grudnia 2018 r. państwa 
członkowskie przekażą Komisji nazwy i 
adresy swoich punktów kontaktowych. 
Komisja sporządza wykaz wszystkich 
punktów kontaktowych i przekazuje go 
państwom członkowskim. Państwa 
członkowskie niezwłocznie powiadamiają 
Komisję o wszelkich zmianach 
dotyczących punktów kontaktowych.

1. Właściwe organy państw 
członkowskich ściśle ze sobą współpracują 
i niezwłocznie udzielają sobie wzajemnie 
pomocy oraz wszelkich niezbędnych 
informacji, aby ułatwić wdrażanie i 
egzekwowanie niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Poprawka 150
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do celów ust. 1 współpraca 
administracyjna, o której mowa w 
niniejszym artykule, odbywa się za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI), 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1024/20121a, który to system umożliwia 
wszystkim przewoźnikom przekazywanie 
danych w ich własnym języku.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym i 
uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE 
(„rozporządzenie w sprawie IMI”), (Dz.U. 
L 316 z 14.11.2012, s. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Poprawka 151
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie odpowiadają 
na wnioski o informacje otrzymane od 
wszystkich właściwych organów innych 
państw członkowskich oraz, w stosownych 
przypadkach, przeprowadzają kontrole, 
inspekcje i dochodzenia dotyczące 
przestrzegania wymogu ustanowionego w 
art. 3 ust. 1 lit. a) przez przewoźników 
drogowych mających siedzibę na ich 
terytorium. Wnioski o udzielenie 
informacji przesyłane przez właściwe 
organy państw członkowskich muszą 
zawierać uzasadnienie. W tym celu 
wnioski powinny zawierać rzeczowe 
informacje dotyczące ewentualnych 
naruszeń art. 3 ust. 1 lit. a).

3. Państwa członkowskie odpowiadają 
na wnioski o informacje otrzymane od 
wszystkich właściwych organów innych 
państw członkowskich oraz 
przeprowadzają kontrole, inspekcje i 
dochodzenia dotyczące przestrzegania 
wymogu ustanowionego w art. 3 ust. 1 
lit. a) przez przewoźników drogowych 
mających siedzibę na ich terytorium. 
Wnioski o udzielenie informacji przesyłane 
przez właściwe organy państw 
członkowskich są należycie uzasadnione i 
umotywowane. W tym celu wnioski 
powinny zawierać rzeczowe informacje 
dotyczące ewentualnych naruszeń art. 3 
ust. 1 lit. a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Poprawka 152
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, do którego wniosek był 
skierowany, uzna, że nie jest on 
wystarczająco uzasadniony, informuje o 
tym państwo członkowskie, które złożyło 
wniosek w ciągu dziesięciu dni roboczych. 
Państwo członkowskie, które złożyło 
wniosek, przedstawia dalsze informacje na 
poparcie wniosku. Jeżeli nie jest to 
możliwe, wniosek może zostać odrzucony 
przez państwo członkowskie, do którego 
był skierowany.

4. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, do którego wniosek był 
skierowany, uzna, że nie jest on 
wystarczająco uzasadniony, informuje o 
tym państwo członkowskie, które złożyło 
wniosek w ciągu pięciu dni roboczych. 
Państwo członkowskie, które złożyło 
wniosek, przedstawia dalsze informacje na 
poparcie wniosku. Jeżeli nie jest to 
możliwe, wniosek może zostać odrzucony 
przez państwo członkowskie, do którego 
był skierowany.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Poprawka 153
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli udzielenie żądanych 
informacji, przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia jest trudne lub niemożliwe, 
dane państwo członkowskie niezwłocznie 
informuje o tym wnioskujące państwo 
członkowskie w ciągu dziesięciu dni 
roboczych, podając przyczyny. 
Zainteresowane państwa członkowskie 
omawiają ze sobą wszelkie pojawiające się 
trudności w celu znalezienia dla nich 
rozwiązania.

5. Jeżeli udzielenie informacji 
żądanych we wniosku lub 
przeprowadzenie kontroli lub dochodzenia 
jest trudne bądź niemożliwe, dane państwo 
członkowskie informuje o tym 
wnioskujące państwo członkowskie w 
ciągu pięciu dni roboczych, należycie 
uzasadniając, dlaczego jest to trudne lub 
niemożliwe. Zainteresowane państwa 
członkowskie współpracują w celu 
znalezienia rozwiązania wszelkich 
pojawiających się trudności. W przypadku 
jakichkolwiek utrzymujących się 
problemów z wymianą informacji lub 
stałej odmowy udzielenia informacji bez 
podania odpowiedniego uzasadnienia 
Komisja, po uzyskaniu informacji i 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, może podjąć wszelkie 
niezbędne środki w celu zaradzenia tej 
sytuacji.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Poprawka 154
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W odpowiedzi na wnioski, o 
których mowa w ust. 3, państwa 
członkowskie dostarczają wymagane 
informacje i przeprowadzają żądane 
kontrole, inspekcje i dochodzenia w 
terminie dwudziestu pięciu dni roboczych 
od otrzymania wniosku, chyba że 
poinformowały wnioskujące państwo 
członkowskie, że wniosek jest 
niewystarczająco uzasadniony lub zgłosiły 
na podstawie ust. 4 i 5 niemożność ich 
przeprowadzenia lub zaistniałe trudności.

6. W odpowiedzi na wnioski, o 
których mowa w ust. 3, państwa 
członkowskie dostarczają wymagane 
informacje i przeprowadzają żądane 
kontrole, inspekcje i dochodzenia w 
terminie piętnastu dni roboczych od 
otrzymania wniosku, chyba że odnośne 
państwa członkowskie ustalą inny termin 
bądź poinformowały wnioskujące państwo 
członkowskie, że wniosek jest 
niewystarczająco uzasadniony lub zgłosiły 
na podstawie ust. 4 i 5 niemożność ich 
przeprowadzenia lub zaistniałe trudności, 
dla których nie znaleziono żadnego 
rozwiązania.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Poprawka 155
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Artykuł 18a
Środki towarzyszące
1. Państwa członkowskie podejmują 
środki towarzyszące na rzecz rozwoju, 
ułatwiania i promowania wymiany między 
urzędnikami odpowiedzialnymi za 
współpracę administracyjną i wzajemną 
pomoc państw członkowskich, a także za 
monitorowanie przestrzegania 
obowiązujących przepisów niniejszego 
rozporządzenia oraz ich egzekwowania.
2. Komisja zapewnia m.in. wsparcie 
techniczne w celu dalszego usprawnienia 
współpracy administracyjnej i zwiększenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, w tym za pośrednictwem 
promowania wymian personelu oraz 
wspólnych programów szkoleniowych, a 
także opracowywania inicjatyw w zakresie 
najlepszych praktyk oraz ułatwiania i 
promowania ich realizacji. Nie naruszając 
uprawnień Parlamentu Europejskiego i 
Rady w ramach procedury budżetowej, 
Komisja może wykorzystać dostępne 
instrumenty finansowania do dalszego 
budowania potencjału i zacieśnienia 
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współpracy administracyjnej między 
państwami członkowskimi.
3. Państwa członkowskie ustanawiają 
program wzajemnych weryfikacji, w 
którym uczestniczą wszystkie właściwe 
organy odpowiedzialne za egzekwowanie 
przepisów, zapewniając przy tym 
odpowiednią rotację takich właściwych 
organów dokonujących przeglądu i 
poddawanych przeglądowi. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych programach co dwa lata w ramach 
sprawozdania z działalności właściwych 
organów, o którym mowa w art. 26.”;

Or. en


