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Muudatusettepanek  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 2: Liidu piires 

töötamine ja pensionile jäämine – taane 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • teises liikmesriigis kohustuslikud 

vastutus- ja kindlustuseeskirjad 

Or. en 

Muudatusettepanek  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 2: Liidu piires 

töötamine ja pensionile jäämine – taane 6 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • lähetatud töötajate sotsiaalõigused 

ja töötingimused 

Or. en 

Muudatusettepanek  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 2: Liidu piires 

töötamine ja pensionile jäämine – taane 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• sotsiaalkindlustusalased õigused ja 

kohustused liidus, sh seoses pensioni 

saamisega 

• sotsiaalkindlustusalased õigused ja 

kohustused liidus, sh seoses pensioni ja 

töötushüvitise saamisega 

Or. en 
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Muudatusettepanek  358 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 3: Sõidukid liidus – 

taane 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• riikide liikluseeskirjad ja nõuded 

sõidukijuhtidele 

• riikide liikluseeskirjad ja nõuded 

sõidukijuhtidele, näiteks teemaksu- ja 

heitmekleebiste kohta ajutise või alalise 

viibimise korral teises liikmesriigis 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 4: Teises liikmesriigis 

elamine – taane 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • teises liikmesriigis elava residendi 

naturalisatsiooni nõuded 

Or. en 

Muudatusettepanek  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 4: Teises liikmesriigis 

elamine – taane 3 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • kohustused surma ja säilmete 

repatrieerimise korral 

Or. en 
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Muudatusettepanek  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 5: Õpingud või 

praktika teises liikmesriigis – taane 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• teises liikmesriigis koolis käimine • teises liikmesriigis lastesõimes, 

lasteaias ja koolis käimine 

Or. en 

Muudatusettepanek  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 5: Õpingud või 

praktika teises liikmesriigis – taane 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • teises liikmesriigis täiskasvanute 

koolituskeskuses käimine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  363 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 6: Tervishoid – taane 

2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • tervisekindlustuskate teises 

liikmesriigis 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  364 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 6: Tervishoid – taane 

2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • teave sotsiaalkindlustuse ja 

kindlustuse, sealhulgas Euroopa 

ravikindlustuskaardi tellimise võimaluse 

kohta 

Or. en 

 

 

Muudatusettepanek  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 6: Tervishoid – taane 

2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • teave riiklike tervishoiualaste 

ennetusprogrammide kohta  

Or. en 

Muudatusettepanek  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 6: Tervishoid – taane 

2 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • teave hädaabinumbrite kohta  

Or. en 

Muudatusettepanek  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 6: Tervishoid – taane 

2 c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • kolimine hooldekodusse 

Or. en 

Muudatusettepanek  368 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 7: Perega seonduvad 

piiriülesed õigused, kohustused ja õigusnormid – taane 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

•  sünd, alaealiste laste eestkoste, 

vanemlik vastutus, lastega seonduvad 

ülalpidamiskohustused piiriüleste 

perekondlike asjaolude korral 

•  sünd, alaealiste laste eestkoste, 

vanemlik vastutus, asendusemadus ja 

lapsendamine, sealhulgas kasulapse 

lapsendamine, lastega seonduvad 

ülalpidamiskohustused piiriüleste 

perekondlike asjaolude korral 

Or. en 

Muudatusettepanek  369 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 7: Perega seonduvad 

piiriülesed õigused, kohustused ja õigusnormid – taane 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• eri kodakondsusest isikute kooselu 

(abielu, lahuselu, abielulahutus, 

abieluvaraga seotud õigused, 

kooselupartnerite õigused) 

• eri kodakondsusest isikute kooselu, 

diskrimineerimata seksuaalse sättumuse 

alusel (abielu, registreeritud 

kooselu/partnerlus, lahuselu, 

abielulahutus, abieluvaraga seotud õigused, 

kooselupartnerite õigused) 

Or. en 

 

 

Muudatusettepanek  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 7: Perega seonduvad 

piiriülesed õigused, kohustused ja õigusnormid – taane 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• pärimisega seotud õigused teises 

liikmesriigis 

• pärimisega seotud õigused ja 

kohustused teises liikmesriigis, näiteks 

seoses maksueeskirjadega 

Or. en 

Muudatusettepanek  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 7: Perega seonduvad 

piiriülesed õigused, kohustused ja õigusnormid – taane 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • vanema sooritatud rahvusvahelise 

lapseröövi õiguslikud tagajärjed ja sellega 

seotud õigused 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  372 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – veerg 1 – valdkonna 8 pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tarbijad piiriülestes olukordades  Tarbijate õigused 

Or. en 

 

 

Muudatusettepanek  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8: Tarbijad piiriülestes 

olukordades – taane 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• teisest liikmesriigist kaupade ja 

teenuste (sh finantsteenuste) ostmine 

veebis või ise kohale minnes  

• teisest liikmesriigist kaupade, 

digitaalse sisu, vara või teenuste (sh 

finantsteenuste) ostmine või rentimine 

veebis või ise kohale minnes  

Or. en 

Muudatusettepanek  374 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8: Tarbijad piiriülestes 

olukordades – taane 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• teisest liikmesriigist kaupade ja • kaupade ja teenuste (sh 
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teenuste (sh finantsteenuste) ostmine 

veebis või ise kohale minnes  

finantsteenuste) ostmine veebis või ise 

kohale minnes  

Or. en 

Muudatusettepanek  375 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8: Tarbijad piiriülestes 

olukordades – taane 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• pangakonto omamine teises 

liikmesriigis 

• pangakonto omamine  

Or. en 

Muudatusettepanek  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8: Tarbijad piiriülestes 

olukordades – taane 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• liitumine kommunaalteenustega, 

nagu gaas, elekter, vesi, 

telekommunikatsiooni- ja internetiteenused 

• liitumine kommunaalteenustega, 

nagu gaas, elekter, vesi, jäätmekäitlus, 

telekommunikatsiooni- ja internetiteenused 

Or. en 

Muudatusettepanek  377 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8: Tarbijad piiriülestes 

olukordades – taane 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • toodete ohutus ja turvalisus 

Or. en 

Muudatusettepanek  378 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8: Tarbijad piiriülestes 

olukordades – taane 5 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • tagatised, tarbijate õiguskaitse ja 

hüvitamine 

Or. en 

Muudatusettepanek  379 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8: Tarbijad piiriülestes 

olukordades – taane 5 c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • kohtumenetlus tarbijate jaoks 

Or. en 

Muudatusettepanek  380 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8 a (uus): Kodanike ja 

residentide õigused 

 

Komisjoni ettepanek 

Valdkond TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA 



 

PE613.511v01-00 12/28 AM\1139598ET.docx 

ET 

  

  

  

 

Muudatusettepanek 

Valdkond TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA 

Kodanike ja 

residentide 

õigused 

• halduslike ja kohtulike petitsioonide esitamine 

 • petitsioonide esitamine avalik-õiguslikele asutustele 

 • soo tunnustamine 

 

Or. en 

Muudatusettepanek  381 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 8 b (uus): Isikuandmete 

kaitse 

 

Komisjoni ettepanek 

Valdkond TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA 

  

 

Muudatusettepanek 

Valdkond TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA 

Isikuandmete 

kaitse 

• andmesubjektide õiguste kasutamine vastavalt isikuandmete 

kaitse üldmäärusele (isikuandmete kaitse üldmääruse 2.–4. jagu: 

teave ja juurdepääs isikuandmetele, parandamine ja kustutamine 

ning õigus esitada vastuväiteid) 

 

Or. en 

Muudatusettepanek  382 

Othmar Karas ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 1: Ettevõtte 

asutamine, juhtimine ja tegevuse lõpetamine – taane 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• ettevõtte registreerimine 

(registreerimismenetlused ja ettevõtluse 

õiguslikud vormid) 

• ettevõtte registreerimine, muutmine 

ja tegevuse lõpetamine 
(registreerimismenetlused ja ettevõtluse 

õiguslikud vormid) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  383 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 1: Ettevõtte 

asutamine, juhtimine ja tegevuse lõpetamine – taane 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• intellektuaalomandiõigused 

(patendi taotlemine, kaubamärgi, joonise 

või disainilahenduse registreerimine, 

reprodutseerimisloa saamine) 

• intellektuaalomandiõigused 

(patendi taotlemine, kaubamärgi, joonise 

või disainilahenduse registreerimine, 

reprodutseerimisloa saamine, 

kohaldatavad erandid) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 1: Ettevõtte 

asutamine, juhtimine ja tegevuse lõpetamine – taane 8 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • juhtorgani vastutus 

Or. en 
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Muudatusettepanek  385 

Philippe Juvin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 1: Ettevõtte 

asutamine, juhtimine ja tegevuse lõpetamine – taane 8 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • ettevõtte ümberpaigutamine ühest 

liikmesriigist teise liikmesriiki 

Or. en 

Muudatusettepanek  386 

Othmar Karas ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 1: Ettevõtte 

asutamine, juhtimine ja tegevuse lõpetamine – taane 8 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • ettevõtte ümberpaigutamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  387 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 3: Maksud – taane 

2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • tollimaks ning muud maksud, 

mida kogutakse kaupade impordi ning 

impordi ja ekspordiga seotud 

tolliprotseduuride raames 

Or. en 
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Muudatusettepanek  388 

Othmar Karas ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel – Valdkond 3: Maksud – taane 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• muud maksud: tasumine, määrad • muud maksud: tasumine, määrad, 

maksudeklaratsioonid 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  389 

Othmar Karas ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II LISA – tabel 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 
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Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 

Muudatusettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

 
Kutsekvalifikatsioonide 

tunnustamine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

 
Tulumaksu deklareerimine Deklaratsiooni kättesaamise 

kinnitus 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

Pensionile 
Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 
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jäämine taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldise 

registreerimise ja teavitamise 

nõuded, majandustegevusega 

seotud load ja selle 

muudatused ning ettevõtte 

tegevuse lõpetamine ilma 

maksejõuetus- või 

likvideerimismenetluseta, 

välja arvatud menetlused 

äriühingute moodustamiseks 

ELi toimimise lepingu artikli 

54 teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 
Käibemaksukohustuslasena 

registreerimine 

Käibemaksukohustuslasena 

registreerimise number 

 
Registreerimine tulumaksu 

eesmärgil 

Maksukohustuslasena 

registreerimise number 

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 
Töötajate lähetamise 

registreerimine ja 

lähetamisest teavitamine 

Kinnitus kõigi töötaja 

lähetamiseks vajalike 

etappide läbimise kohta 

 
Teatis käibemaksuga 

maksustatava tegevuse 

lõpetamise kohta 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 
Käibedeklaratsioon Käibedeklaratsiooni 

kättesaamine 

 
Äriühingu 

maksudeklaratsioon 

Deklaratsiooni kättesaamise 

kinnitus 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  390 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II LISA – tabel 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 
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Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 

Muudatusettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

 
Registreerimine avalik-

õiguslikus ülikoolis 

Otsus registreerimise kohta 

 
Diplomi tõendi ja 

kvalifikatsioonitõendite 

taotlemine  

Tõendi väljastamine 

elektroonilises vormis  

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

 
Tulumaksu deklareerimine Deklaratsiooni kättesaamise 

kinnitus 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 

Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Füüsilist kohalolekut võib 

nõuda ainult biomeetriliste 

andmete esitamiseks 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 

Mootorsõiduki registreerimine 

Füüsilist kohalolekut võib 

nõuda ainult esmasel 

registreerimisel või vajaduse 

korral sõiduki 

kontrollimiseks 

Registreerimistunnistus 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 
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Andmete taotlemine 

pensionikonto olukorra kohta 

Kinnitus kasutaja 

pensionikonto väljavõtte 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses, 

sealhulgas registriandmete 

muutmine  

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 
Interneti domeeninime 

registreerimine või 

uuendamine 

Domeeninime registreerimise 

või uuendamise kinnitus  

 
Käibemaksukohustuslasena 

registreerimine 

Käibemaksukohustuslasena 

registreerimise number 

Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 
Käibedeklaratsioon Käibedeklaratsiooni 

vastuvõtmine 

 
Äriühingu maksude 

deklareerimine 

Deklaratsiooni kättesaamise 

kinnitus 

 

Teatis käibemaksuga 

maksustatava tegevuse 

lõpetamise kohta 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  391 

Edward Czesak 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II LISA – tabel 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või 

uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike 

etappide läbimise kohta  

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 
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Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 

Muudatusettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  
Sünni registreerimise tõendi 
taotlemine 

Sünnitunnistus või sünni 

registreerimise tõend 

Alaline elukoht 
Alalise elukoha tõendi 

taotlemine 

Registreerimise ja alalise 

elukoha tõend 

Õppimine 

Avaliku sektori organi või 

asutuse õppetoetuse 

taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 

Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

ja eelmiselt aadressilt välja 

registreerimise kinnitus 

 välja jäetud välja jäetud 

 

ELi liikmesriigist pärit või 

juba ELi liikmesriigis 

registreeritud mootorsõiduki 

registreerimine 

standardmenetluse korral1 a 

Mootorsõiduki 

registreerimise tõend 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine kohustuslikest 

skeemidest 

Taotluse kättesaamise 

kinnitus või otsus pensioni- 

või eelpensionihüvitiste 

taotluse kohta 

Ettevõtte 

asutamine 
välja jäetud välja jäetud 

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine kohustuslikus 

pensioni- ja kindlustusskeemis  

Kinnitus registreerimise 

kohta või sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 
Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 
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pensioni- ja 

kindlustusskeemis, välja 

arvatud töötajate lepingute 

kollektiivse lõpetamise 

menetlused 

Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 _______________  

 

1 a See hõlmab järgmisi 

sõidukeid: a) kõik Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 

3 loetletud mootorsõidukid 

või haagised (ELT L 263, 

9.10.2007, lk 1) ning b) kõik 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 

2002/24/EÜ artiklis 1 

loetletud nii paarisratastega 

kui ka muud kahe- ja 

kolmerattalised 

mootorsõidukid, mis on ette 

nähtud kasutamiseks teedel 

(EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1). 

 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  392 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II LISA – tabel 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 
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Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 

Muudatusettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 
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Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

 Registreerimine ülikoolis Registreerimise kinnitus 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

 
Elamisloa 

taotlemine/uuendamine 

Elamisloa väljaandmine või 

uuendamine 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

Sõidukid 
Kiirteemaksu kleebise või 

heitmekleebise taotlemine 

Kiirteemaksu kleebise või 

heitmekleebise kättesaamine 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  393 

Philippe Juvin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II LISA – tabel 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 
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Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 

Muudatusettepanek 

Elusündmused Menetlused  Oodatav tulemus 

Sünd  Sünnitunnistuse taotlemine Sünnitunnistus 

Õppimine 
Avaliku sektori asutuse 

õppetoetuse taotlemine 

Otsus toetusetaotluse kohta 

Töötamine 
Registreerimine 

sotsiaaltoetuse saamiseks 

Kättesaamiskinnitus 

 
Diplomi tunnustamise 

taotlemine 

Otsus tunnustamistaotluse 

kohta 

Kolimine 
Aadressimuutuse 

registreerimine 

Uue aadressi registreerimise 

kinnitus 

 
Isikutunnistuse või passi 

taotlemine/uuendamine 

Isikutunnistuse või passi 

väljaandmine või uuendamine 

 Mootorsõiduki registreerimine Registreerimistunnistus 

Pensionile 

jäämine 

Pensioni- ja 

eelpensionihüvitiste 

taotlemine riiklikest või riigi 

osalusega skeemidest 

Otsus pensioni- või 

eelpensionihüvitiste taotluse 

kohta 

Ettevõtte 

asutamine 

Majandustegevuse üldine 

registreerimine, välja arvatud 

menetlused äriühingute 

moodustamiseks ELi 

toimimise lepingu artikli 54 

teise lõigu tähenduses 

Kinnitus kõigi ettevõtlusega 

alustamiseks vajalike etappide 

läbimise kohta  

 
Ettevõtte asutamine vastavalt 

teenuste direktiivile 

 

 

Tööandja (füüsilise isiku) 

registreerimine riiklikus või 

riigi osalusega pensioni- ja 

kindlustusskeemis  

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 

 

Töötajate registreerimine 

riiklikus või riigi osalusega 

pensioni- ja kindlustusskeemis 

Sotsiaalkindlustuse 

registreerimisnumber 
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Äritegevus 

Sotsiaalkindlustussüsteemide 

teavitamine töötaja lepingu 

lõppemisest 

Teatise kättesaamise kinnitus 

 

Töötajate sotsiaalmaksete 

tasumine  

Kättesaamistõend või muu 

kinnitus töötajate 

sotsiaalmaksete tasumise 

kohta 

 

Or. en 

 

 

 

 


