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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0204/146

Ändringsförslag 146
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna får välja att bevara de 
uppgifter som avses i första stycket e–j i 
separata register. Berörda uppgifter ska i så 
fall, direkt eller på begäran, göras 
tillgängliga för samtliga behöriga 
myndigheter i medlemsstaten i fråga. 
Begärda uppgifter ska lämnas inom fem 
arbetsdagar efter det att begäran har 
mottagits. De uppgifter som avses i första 
stycket a–d ska vara tillgängliga för 
allmänheten, i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter. 

”Medlemsstaterna får välja att bevara de 
uppgifter som avses i första stycket e–j i 
separata register. Berörda uppgifter ska i så 
fall, direkt eller på begäran, göras 
tillgängliga för samtliga behöriga 
myndigheter i medlemsstaten i fråga. 
Begärda uppgifter ska lämnas inom fem 
arbetsdagar efter det att begäran har 
mottagits. De uppgifter som avses i första 
stycket a–d ska vara tillgängliga för 
allmänheten, i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter. 

De uppgifter som avses i första stycket e–j 
ska endast göras tillgängliga för andra 
myndigheter än de behöriga myndigheterna 
om dessa vederbörligen har fått befogenhet 
att utföra kontroller och utdöma sanktioner 
inom vägtransportområdet, och om 
tystnadsplikt eller liknande formell 
sekretesskyldighet gäller för deras 
tjänstemän.” 

De uppgifter som avses i första stycket e–j 
ska endast göras tillgängliga för andra 
myndigheter än de behöriga myndigheterna 
om dessa vederbörligen har fått befogenhet 
att utföra kontroller och utdöma sanktioner 
inom vägtransportområdet, och om 
tystnadsplikt eller liknande formell 
sekretesskyldighet gäller för deras 
tjänstemän.

För tillämpningen av artikel 14a i 
förordning (EG) nr 1072/2009 ska de 
uppgifter som avses i led j på begäran 
göras tillgängliga för avsändare, 
speditörer, huvudentreprenörer och 
underleverantörer.”
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21.3.2019 A8-0204/147

Ändringsförslag 147
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ba) Punkt 5 ska ersättas med följande:
5. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de nationella 
elektroniska registren är sammankopplade 
och tillgängliga på gemenskapsnivå 
genom nationella kontaktpunkter enligt 
artikel 18. Tillgängligheten genom 
nationella kontaktpunkter och 
sammankoppling ska vara genomförd 
senast den 31 december 2012 på ett sätt 
som gör att varje medlemsstats behöriga 
myndighet har åtkomst till samtliga 
medlemsstaters nationella elektroniska 
register.

”5. För att effektivisera den 
gränsöverskridande tillsynen ska 
medlemsstaterna säkerställa att de 
nationella elektroniska registren är 
sammankopplade och driftskompatibla i 
hela unionen via det europeiska register 
för vägtransportföretag (ERRU) som 
avses i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2016/480, 
så att de uppgifter som avses i punkt 2 är 
direkt åtkomliga i realtid för alla behöriga 
tillsynsmyndigheter och kontrollorgan i 
samtliga medlemsstater.”

Or. en

Motivering

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Ändringsförslag 148
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led bb (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(bb) Punkt 6 ska ersättas med följande:
6. De gemensamma bestämmelserna 
för genomförandet av punkt 5, till 
exempel gällande formatet för de 
uppgifter som utbyts, de tekniska 
förfarandena för elektronisk åtkomst till 
de andra medlemsstaternas nationella 
elektroniska register och för främjande av 
dessa registers interoperabilitet med 
andra berörda databaser, ska antas av 
kommissionen i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
25.2, och för första gången före den 31 
december 2010. I de gemensamma 
bestämmelserna ska fastställas vilken 
myndighet som ansvarar för åtkomst, 
vidare användning och uppdatering av 
uppgifterna efter åtkomst och de ska i 
detta syfte innefatta regler för loggning 
och tillsyn av uppgifterna.

”6. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24a med avseende på att fastställa 
och uppdatera gemensamma 
bestämmelser för att säkerställa att de 
nationella elektroniska registren är helt 
och fullt sammankopplade och 
kompatibla så att en behörig myndighet 
eller ett behörigt kontrollorgan i vilken 
medlemsstat som helst har direkt åtkomst 
i realtid till övriga medlemsstaters 
nationella elektroniska register i enlighet 
med vad som föreskrivs i punkt 5. Sådana 
gemensamma bestämmelser ska inbegripa 
regler om formatet för de uppgifter som 
utbyts, de tekniska förfarandena för 
elektronisk åtkomst till de andra 
medlemsstaternas nationella elektroniska 
register och dessa registers 
interoperabilitet, samt särskilda regler för 
åtkomst, loggning och tillsyn av 
uppgifterna.”

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 149
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en 
nationell kontaktpunkt med ansvar för 
utbytet av information med övriga 
medlemsstater om tillämpningen av denna 
förordning. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen den nationella 
kontaktpunktens namn och adress senast 
den 31 december 2018. Kommissionen ska 
upprätta en förteckning över alla 
kontaktpunkter och överlämna den till 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska 
omedelbart meddela kommissionen alla 
eventuella ändringar av 
kontaktpunkterna.

1. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska ha ett nära samarbete 
och snabbt ge varandra ömsesidigt bistånd 
och all annan relevant information för att 
främja genomförandet och efterlevnaden 
av denna förordning.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Ändringsförslag 150
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För tillämpningen av punkt 1 ska 
det administrativa samarbete som avses in 
denna artikel genomföras med hjälp av 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1024/20121a, och som 
ger alla operatörer möjlighet att föra in 
data på sitt eget språk.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1024/2012 av den 
25 oktober 2012 om administrativt 
samarbete genom informationssystemet 
för den inre marknaden och om 
upphävande av kommissionens beslut 
2008/49/EG ( IMI-förordningen ), (EUT 
L 316, 14.11.2012, s. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Ändringsförslag 151
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska svara på 
begäranden om information från alla 
behöriga myndigheter i andra 
medlemsstater och, där så är nödvändigt, 
genomföra kontroller, inspektioner och 
utredningar av huruvida 
vägtransportoperatörer som är etablerade 
på deras territorium uppfyller det krav som 
anges i artikel 3.1 a. Begäranden om 
information från medlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska vara motiverade. 
För detta ändamål ska begäranden 
innehålla trovärdiga indikationer på 
eventuella överträdelser av artikel 3.1 a.

3. Medlemsstaterna ska svara på 
begäranden om information från alla 
behöriga myndigheter i andra 
medlemsstater och genomföra kontroller, 
inspektioner och utredningar av huruvida 
vägtransportoperatörer som är etablerade 
på deras territorium uppfyller det krav som 
anges i artikel 3.1a. Begäranden om 
information från medlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska vara 
vederbörligen motiverade. För detta 
ändamål ska begäranden innehålla 
trovärdiga indikationer på eventuella 
överträdelser av artikel 3.1 a.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Ändringsförslag 152
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den anmodade medlemsstaten 
anser att begäran inte är tillräckligt 
motiverad ska den informera den 
ansökande medlemsstaten om detta inom 
tio arbetsdagar. Den ansökande 
medlemsstaten ska ytterligare motivera sin 
begäran. Om detta inte är möjligt kan 
begäran avvisas av medlemsstaten.

4. Om den anmodade medlemsstaten 
anser att begäran inte är tillräckligt 
motiverad ska den informera den 
ansökande medlemsstaten om detta inom 
fem arbetsdagar. Den ansökande 
medlemsstaten ska ytterligare motivera sin 
begäran. Om detta inte är möjligt kan 
begäran avvisas av medlemsstaten.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Ändringsförslag 153
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det är svårt eller omöjligt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den berörda 
medlemsstaten informera den ansökande 
medlemsstaten om detta inom tio 
arbetsdagar, och motivera detta. De 
berörda medlemsstaterna ska diskutera 
med varandra i syfte att finna en lösning på 
alla problem.

5. När det är svårt eller omöjligt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den berörda 
medlemsstaten informera den ansökande 
medlemsstaten om detta inom fem 
arbetsdagar, och vederbörligen motivera 
varför det är svårt eller omöjligt. De 
berörda medlemsstaterna ska samarbeta 
med varandra i syfte att finna en lösning på 
alla problem. Vid ihållande problem med 
informationsutbytet eller ständig vägran 
att tillhandahålla den begärda 
informationen utan vederbörlig 
motivering får kommissionen, efter att 
den har underrättats och rådgjort med 
den berörda medlemsstaten, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att avhjälpa 
problemet.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Ändringsförslag 154
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Som svar på en begäran enligt 
punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den 
begärda informationen och utföra de 
kontroller, inspektioner och utredningar på 
plats som krävs inom 25 arbetsdagar från 
och med mottagandet av begäran, såvida de 
inte i enlighet med punkterna 4 och 5 har 
informerat den ansökande medlemsstaten 
om att ansökan inte är tillräckligt 
motiverad eller att det är omöjligt eller 
problematiskt.

6. Som svar på en begäran enligt 
punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den 
begärda informationen och utföra de 
kontroller, inspektioner och utredningar på 
plats som krävs inom 15 arbetsdagar från 
och med mottagandet av begäran, såvida de 
berörda medlemsstaterna inte gemensamt 
har kommit överens om någon annan 
tidsfrist och såvida de inte i enlighet med 
punkterna 4 och 5 har informerat den 
ansökande medlemsstaten om att ansökan 
inte är tillräckligt motiverad eller att det är 
omöjligt eller problematiskt, och att ingen 
lösning på dessa svårigheter har hittats.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Ändringsförslag 155
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Följande artikel ska införas som 
artikel 18a:
”Artikel 18a
Kompletterande åtgärder
1. Medlemsstaterna ska vidta 
kompletterande åtgärder för att utveckla, 
underlätta och främja utbyten mellan de 
tjänstemän som ansvarar för det 
administrativa samarbetet och det 
ömsesidiga biståndet mellan 
medlemsstater och mellan dem som 
ansvarar för kontrollen av efterlevnaden 
och genomförandet av tillämpliga 
bestämmelser i den här förordningen.
2. Kommissionen ska tillhandahålla 
tekniskt eller annat stöd för att ytterligare 
förbättra det administrativa samarbetet 
och öka det ömsesidiga förtroendet mellan 
medlemsstaterna, t.ex. genom att främja 
utbyte av personal och gemensamma 
utbildningsprogram samt genom att 
utveckla, underlätta och främja initiativ 
för bästa praxis. Kommissionen får, utan 
att det påverkar Europaparlamentets och 
rådets befogenheter i budgetförfarandet, 
använda tillgängliga 
finansieringsinstrument för att ytterligare 



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

SV Förenade i mångfalden SV

stärka kapacitetsbyggandet och det 
administrativa samarbetet mellan 
medlemsstaterna.
3. Medlemsstaterna ska inrätta ett 
program för expertgranskning där alla 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
ska delta, vilket säkerställer lämplig 
rotation mellan både de granskande och 
de granskade behöriga 
tillsynsmyndigheterna. Medlemsstaterna 
ska anmäla dessa program till 
kommissionen vartannat år som en del av 
den rapport om de behöriga 
myndigheternas verksamhet som avses i 
artikel 26.”

Or. en


