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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



RR\944554ET.doc 3/65 PE508.284v02-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................48

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS.....................................................49

MENETLUS ........................................................................................................................65



PE508.284v02-00 4/65 RR\944554ET.doc

ET



RR\944554ET.doc 5/65 PE508.284v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist 
ühtsel turul
(COM(2013)0164 – C7-0092/2012 – 2013/0082(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0164),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0092/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. juuli 2012. aasta arvamust1; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning transpordi- ja 
turismikomisjoni arvamust (A7-0278/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 299, 4.10.2012, lk 89.



PE508.284v02-00 6/65 RR\944554ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta 
direktiiviga 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta on 
ühtlustatud registreerimistunnistuse vorm 
ja sisu, et hõlbustada selle mõistmist ning 
seega edendada ühes liikmesriigis 
registreeritud sõidukite vaba liikumist 
teiste liikmesriikide territooriumil asuvatel 
teedel. Kõnealuse direktiivi kohaselt 
peavad kõik liikmesriigid sõiduki 
identifitseerimisel rahvusvahelises liikluses 
või selle uuesti registreerimisel tunnustama 
teises liikmesriigis välja antud 
registreerimistunnistust. Direktiiv 
1999/37/EÜ ent ei sisalda sätteid, mis 
määratleks registreerimiseks pädeva 
liikmesriigi ja kohaldatavad formaalsused 
ja menetlused. Järelikult on selleks, et 
kõrvaldada mootorsõidukite vaba liikumist 
takistavad tõkked siseturul, vaja kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad esiteks selle 
liikmesriigi määratlemiseks, kus 
mootorsõiduk tuleb registreerida, ning 
teiseks lihtsustatud menetluste 
rakendamiseks teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõidukite uuesti 
registreerimisel.

(3) Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta 
direktiiviga 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta on 
ühtlustatud registreerimistunnistuse vorm 
ja sisu, et hõlbustada selle mõistmist ning 
seega edendada ühes liikmesriigis 
registreeritud sõidukite vaba liikumist 
teiste liikmesriikide territooriumil asuvatel 
teedel. Kõnealuse direktiivi kohaselt 
peavad kõik liikmesriigid sõiduki 
identifitseerimisel rahvusvahelises liikluses 
või selle uuesti registreerimisel tunnustama 
teises liikmesriigis välja antud 
registreerimistunnistust. Direktiiv 
1999/37/EÜ ent ei sisalda sätteid, mis 
määratleks registreerimiseks pädeva 
liikmesriigi ja kohaldatavad formaalsused 
ja menetlused. Järelikult on selleks, et 
kõrvaldada mootorsõidukite vaba liikumist 
takistavad tõkked siseturul, vaja kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad esiteks selle 
liikmesriigi määratlemiseks, kus 
mootorsõiduk tuleb registreerida, ning 
teiseks kiirendatud ja lihtsustatud 
menetluste rakendamiseks teises 
liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite 
uuesti registreerimisel.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teises liikmesriigis registreeritud 
mootorsõidukite uut registreerimist 
takistavad liikmesriikides kehtestatud 
koormavad formaalsused, eelkõige 
kohustus teha sõidukitega täiendavad 

(5) Teises liikmesriigis registreeritud 
mootorsõidukite uut registreerimist 
takistavad liikmesriikides kehtestatud 
koormavad formaalsused, eelkõige 
kohustus teha sõidukitega täiendavad 
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katsed nende üldise seisukorra hindamiseks 
enne registreerimist või nende 
identifitseerimiseks. Seepärast on vajalik 
formaalsusi vähendada, et tagada 
mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud 
registreerimismenetlus, mis hõlmab teises 
liikmesriigis väljastatud dokumentide ja 
seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamist ning näeb ette pädevate 
asutuste vahelise halduskoostöö puuduvate 
andmete hankimisel.

katsed nende üldise seisukorra hindamiseks 
enne registreerimist või nende 
identifitseerimiseks. Seepärast on vajalik 
formaalsusi vähendada, et tagada 
mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On 
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud ja 
kasutajasõbralik registreerimismenetlus, 
mis hõlmab teises liikmesriigis väljastatud 
dokumentide ja seal toimunud 
tehnoülevaatuste tunnustamist vastavalt 
liidu õiguse sätetele ning millega nähakse 
ette pädevate asutuste vahelise 
halduskoostöö puuduvate andmete 
hankimisel.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev määrus peaks aitama 
hõlbustada kaupade vaba liikumist liidus 
ning tugevdada liiklusohutusega seotud 
olulisi põhimõtteid ja tagatisi. Sõidukite ja 
nende haagiste tehnoülevaatuse 
üleeuroopalised ühtlustatud eeskirjad on 
olulised halduskoormuse vähendamiseks 
kodanike ja ettevõtete jaoks ja samas 
tagatakse nende abil ülevaatuse meetodite 
ja sisu hoogne edasiarendamine.
Liikmesriigid peaksid üksteise 
tehnoülevaatusi ja kontrollkaarte 
vastastikku tunnustama. Liikmesriikide 
tehnoülevaatuste vastastikune 
tunnustamine eeldab ühtseid määratlusi 
ja võrreldavaid kontrollinõudeid, mida 
järgitakse kõikides liikmesriikides.

Selgitus

Käesoleva määruse tegeliku toimimise huvides rõhutatakse käesolevas muudatusettepanekus 
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vajadust rakendada täielikult kohaldatavaid liidu õigusakte ning teha liikmesriikide vahel 
koostööd.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Selleks et hõlbustada 
registreerimistunnistuse tunnustamist 
üksikisikute ja ettevõtete jaoks, eriti nende 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, tuleks 
registreerimistunnistuse formaat vastavalt 
nõukogu direktiivile 1999/37/EÜ kõigis 
liikmesriikides ühtlustada. Nii oleks 
võimalik minimeerida ka ohtu, et 
varastatud sõidukid registreeritakse uuesti 
võltsitud registreerimistunnistuse alusel.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Üksikisikud ja ettevõtted ning eriti 
autorendi- ja liisingufirmad seisavad oma 
sõidukite ühest liikmesriigist teise viimisel 
silmitsi takistustega, mis seonduvad muu 
hulgas sõidukite ümberregistreerimisega. 
Need takistused võivad varieeruda 
aeganõudvatest bürokraatlikest 
formaalsustest vandalismiohuni. Kõik 
need takistused oleks võimalik 
kõrvaldada, kui kodanikel ja ettevõtetel 
oleks soovi korral võimalik kasutada oma 
sõidukil registreerimismärke, mille 
välimus on ühtlustatud. Sellisest 
võimalusest oleks eriti palju kasu neile 
kodanikele, kes liiguvad isiklikel või 
tööalastel põhjustel sageli ühest 
liikmesriigist teise, samuti autorendi-, 
liisingu- ja transpordiettevõtetel ning 
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ettevõtjatel, nagu automüüjad. Teises 
liikmesriigis omandatud sõiduki 
ümberregistreerimise või selle teise 
liikmesriiki üleviimise kavatsusega 
tehtava ajutise registreerimise käigus 
peaks kodanikud ja ettevõtjad saama 
valida oma sõidukile 
registreerimismärgid, ajutised 
registreerimismärgid või ettevõtja nimele 
registreeritud sõiduki 
registreerimismärgid kas siseriiklikus 
õiguses ette nähtud värvides või liidu 
värvides. Seega on vaja kaotada tõkked 
sõidukite vabalt liikumiselt siseturul, 
pakkudes kodanikele ja ettevõtjatele 
võimalust valida registreerimismärkide 
jaoks kas siseriiklikus õiguses ette nähtud 
värvid või liidu värvid. 

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kuna käesoleva määruse kohaselt 
võib tsiviilvastutuskindlustuse puudumise 
korral sõiduki registreerimisest keelduda, 
peavad liikmesriigid võtma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2009/103/EÜ1 nõutud vajalikud meetmed, 
et tagada sõiduki kasutamisega seotud 
tsiviilvastutuse kindlustuskate.
_____________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
septembri 2009. aasta direktiiv 
2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise 
tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise 
vastutuse kindlustamise kohustuse 
täitmise kohta (ELT L 263, 7.10.2009, lk. 
11).
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Praeguses määruses tuleks arvesse 
võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/82/EL1, et võimaldada riigi 
ametiasutustel teises liikmesriigis juba 
registreeritud sõiduki registreerimise 
taotluse saamise korral kontrollida, ega 
sõiduk ei ole seotud liikluseeskirja 
rikkumise pärast algatatud pooleliolevate 
menetlustega.
______________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/82/EL, 
millega hõlbustatakse piiriülest 
teabevahetust liiklusohutusega seotud 
liiklusnõuete rikkumise kohta (ELT L 
288, 5.11.2011, lk. 1).

Selgitus

Ettepanek peaks hõlmama sätteid, millega suurendada liiklusohutust ja võidelda 
liikluseeskirja rikkujate karistamatuse vastu. Seetõttu peaks riigi ametiasutused saama enne 
sõiduki registreerimist kontrollida, ega kõnealune sõiduk ei ole seotud liikluseeskirja 
rikkumise menetlusega.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Teatavatel ajaloolise väärtusega 
sõidukitel puudub täielik 
originaaldokumentatsioon seetõttu, et 
kõnealune sõiduk on juba maha kantud ja 
seejärel taastatud, seetõttu, et sõiduk 
toodeti enne liikmesriigi 
registreerimissüsteemi loomist, või 
seetõttu, et algselt oli tegemist võidusõidu-
või militaarsõidukiga. Seetõttu on 
asjakohane lubada vähemalt 30 aastat 
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vanu sõidukeid seaduslikult ühest 
liikmesriigist teise viia ja neid seal uuesti 
registreerida, kasutades sõiduki 
valmistamisaja või esmase registreerimise 
kohta ainult olemasolevaid 
dokumenteeritud tõendeid.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega tuleks lihtsustada 
halduskorda nii kodanike ja ettevõtete kui 
ka registreerimisasutuste jaoks, eelkõige 
sõidukite registreerimisandmete 
elektroonilise vahetuse abil. Seepärast on 
registreerimisformaalsustest tingitud 
halduskorra lihtsustamiseks vajalik, et 
liikmesriigid võimaldavad üksteisele 
juurdepääsu oma sõidukiregistri andmetele, 
tõhustades seeläbi andmevahetust ja 
kiirendades registreerimismenetlusi.

(7) Määrusega tuleks lihtsustada 
halduskorda nii kodanike ja ettevõtete kui 
ka registreerimisasutuste jaoks, eelkõige
vastastikuse tunnustamise ja sõidukite 
registreerimisandmete elektroonilise 
vahetuse abil. Seepärast on vaja, et 
Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade 
infosüsteemi (Eucaris) täielikult 
rakendataks ja et see oleks täielikult 
toimiv, nii et seda saaks kasutada 
käesoleva määruse huvides. Samuti on
registreerimisformaalsustest tingitud 
halduskorra lihtsustamiseks vajalik, et 
liikmesriigid võimaldavad üksteisele 
juurdepääsu oma sõidukiregistri andmetele, 
tõhustades seeläbi andmevahetust ja 
kiirendades registreerimismenetlusi.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Siseturu üha suurema integratsiooni 
tõttu on piiriülene kauplemine sõidukite, 
sh kasutatud sõidukitega sagenenud, kuid 
sel on veelgi kasvuruumi. Potentsiaali 
realiseerimiseks peaks sõidukite vaba 
liikumise ja nendega kauplemisega 
kaasnema meetmed, mille abil hoida ära 
sõidukite ja registreerimismärkide 
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kasutamisega seonduvaid pettusi ning 
tuvastada registreerimismärkide 
vahetamisega seonduvaid 
pettusjuhtumeid. Uued tehnoloogiad 
võivad aidata veelgi parandada jõustamist 
ja pettuste ärahoidmist sõidukite 
piiriülesel liikumisel ja 
ümberregistreerimisel. Seetõttu on 
asjakohane varustada sõidukid ja 
registreerimismärgid 
ümberregistreerimisel 
raadiosagedustuvastusmärgisega (RFID-
märgis), et vältida 
registreerimismärkidega seonduvaid 
pettusi ning kaotada kõik tõkked sõidukite 
vabalt liikumiselt siseturul.

Selgitus

Sellised uuenduslikud tehnoloogiad nagu arukad liikluskaamerad ja RFID-märgised aitavad 
tulemuslikult võidelda sõidukite ja registreerimismärkidega seonduvate pettuste vastu.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks saavutada eesmärk panna 
liikmesriikide vaheline andmevahetus 
toimima koostalitluslikke vahendeid 
kasutades, tuleks komisjonile anda 
volitused vastu võtta õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, võimaldamaks teha tehnika arengust 
tingitud muudatusi käesoleva määruse I ja 
II lisas, eelkõige selleks, et võtta arvesse 
direktiivi 1999/37/EÜ asjakohaseid 
muudatusi ja muude liidu õigusaktide 
muudatusi, mis on otseselt seotud I ja II 
lisa ajakohastamisega ning mis käsitlevad 
tingimusi, mida peavad täitma sõiduki 
ettevõtja nimele registreerimise tunnistust 
kasutavad ettevõtted, järgimaks hea maine 
ja vajaliku ametialase pädevuse nõudeid, 
ning sellise tunnistuse kehtivusaega.
Oluline on tagada, et komisjon korraldab

(13) Selleks saavutada eesmärk panna 
liikmesriikide vaheline andmevahetus 
toimima koostalitluslikke vahendeid 
kasutades, tuleks komisjonile anda 
volitused vastu võtta õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, võimaldamaks teha tehnika arengust 
tingitud muudatusi käesoleva määruse I ja 
II lisas, eelkõige selleks, et võtta arvesse 
direktiivi 1999/37/EÜ asjakohaseid 
muudatusi ja muude liidu õigusaktide 
muudatusi, mis on otseselt seotud I ja II 
lisa ajakohastamisega, pidades silmas 
registreerimistunnistuse kehtivusaega ja 
RFID-märgiste kasutamist 
registreerimismärkidega seonduvate 
pettuste ärahoidmiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
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ettevalmistustööde käigus asjakohased
konsultatsioonid, kaasa arvatud ekspertide
tasemel. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

sealhulgas ekspertide tasandil.
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikud ühtsed 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused selliste ühtsete 
menetluste ja tehniliste kirjelduste 
sätestamiseks, mis on vajalikud sõidukite 
registreerimisandmete elektroonilise 
vahetuse tarkvararakenduse loomiseks, sh 
vahetatavate andmete vormingu, riiklikele 
elektroonilistele registritele juurdepääsu ja 
neist elektroonilise päringu tegemise 
tehniliste menetluste ning 
turvamehhanismide loomiseks, samuti 
sõiduki ettevõtja nimele registreerimise 
tunnistuse vormingu ja selle näidise 
kehtestamiseks. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes,

(14) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikud ühtsed 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused selliste ühtsete 
menetluste ja tehniliste kirjelduste 
sätestamiseks, mis on vajalikud sõidukite 
registreerimisandmete elektroonilise 
vahetuse tarkvararakenduse Eucaris
loomiseks, sh vahetatavate andmete 
vormingu, riiklikele elektroonilistele 
registritele juurdepääsu ja neist 
elektroonilise päringu tegemise tehniliste 
menetluste ning turvamehhanismide 
loomiseks, samuti sõiduki ettevõtja nimele 
registreerimise tunnistuse vormingu ja selle 
näidise kehtestamiseks. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011.
aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes,
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Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste sõidukite suhtes:

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste sõidukite registreerimise suhtes:

Selgitus

Määruse eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide suveräänset maksuõigust, st 
õigust koguda käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate sõidukite 
eest kohaldatavaid makse ja lõivusid.

Selgitus

See tekst tuleks lisada artiklisse 1, et käesoleva määruse kehtestamisega ei mõjutataks 
maksuõigust. Esildatud määruse eesmärk on lihtsustada teises liikmesriigis juba 
registreeritud mootorsõiduki registreerimisega seotud formaalsusi ja tingimusi, mistõttu ei 
tohiks see kuidagi mõjutada õigust kehtestada makse konkreetsesse liikmesriiki sisenevale 
sõidukile.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide õigust võtta vajalikke 
õiguslikke meetmeid, et vältida maksudest 
kõrvalehoidmist seoses käesoleva määruse 
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reguleerimisalasse kuuluvate sõidukitega.

Selgitus

Artiklis 1 tuleks osutada liikmesriikide õigusele võtta maksudest kõrvalehoidumise korral 
vajalikke meetmeid, et vältida võimalust, et esildatud määrusega põhjustatakse tahtmatult 
maksudest kõrvalehoidumist.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „registreerimistunnistuse omanik” –
isik, kelle nimele on sõiduk liikmesriigis 
registreeritud;

(3) „registreerimistunnistuse omanik” –
füüsiline või juriidiline isik, kelle nimele 
on sõiduk liikmesriigis registreeritud;

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „sõiduki valdaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole sõiduki 
registreerimistunnistuse omanik, kuid 
kellel on kokkuleppel sõiduki omanikuga 
õigus kasutada sõidukit kindlaksmääratud 
ajaperioodi jooksul;

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) „registreerimistunnistus” –
dokument, mis kinnitab sõiduki 
registreerimist liikmesriigis;
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Selgitus

Määratlus lähtub 29. aprilli 1999. aasta direktiivist 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „riiklik kontaktpunkt” – igas 
liikmesriigis määratud organ, kes 
vastutab selle riigi territooriumil ametliku 
sõidukiregistri eest ja sõidukite 
registreerimist puudutava teabe 
vahetamise eest.

Selgitus

Liikmesriigis võib registreerimisasutusi olla üks või mitu. Riiklik kontaktpunkt ja vastav 
mõiste võetakse kasutusele piiriülese ümberregistreerimise lihtsustamiseks. See asutus peab 
sõidukite registreerimist puudutava teabe vahetamisel toimima ühtse kontaktpunktina.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võib liikmesriik 
nõuda teises liikmesriigis registreeritud 
sõiduki registreerimist oma territooriumil 
juhul, kui sõiduki valdaja alaline elukoht 
on selles liikmesriigis ning ta kasutab 
sõidukit püsivalt eelkõige oma tavalise 
elukoha liikmesriigis, st riigis, kus ta 
viibib kalendriaasta jooksul vähemalt 185 
päeva.
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Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) äriühingu või muu juriidilise isiku või 
organiseeritud ühenduse korral liikmesriik, 
kus on juhatuse asukoht;

(a) äriühingu või muu juriidilise isiku või 
organiseeritud ühenduse korral liikmesriik, 
kus juhatus on registreeritud;

Selgitus

Registreerimine on objektiivne, kontrollitav ja asukohast selgem kriteerium.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) äriühingu või muu juriidilise isiku 
filiaali, esinduse või muu üksuse korral 
liikmesriik, kus on filiaali, esinduse või 
muu üksuse asukoht;

(b) äriühingu või muu juriidilise isiku 
filiaali, esinduse või muu üksuse korral 
liikmesriik, kus filiaal, esindus või muu
üksus on registreeritud;

Selgitus

Registreerimine on objektiivne, kontrollitav ja asukohast selgem kriteerium.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) koht, kus isik tavaliselt elab, s.t iga 
kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva 
seoses isiklike või ametialaste sidemetega 
või, juhul kui isikul ametialased sidemed 
puuduvad, seoses isiklike sidemetega, 
millest ilmneb kõnealuse isiku 
märkimisväärne seos tema elukohaga;

i) koht, kus isik on registreeritud või kus 
ta tavaliselt elab (s.t iga kalendriaasta 
jooksul vähemalt 185 päeva seoses isiklike 
või ametialaste sidemetega või, juhul kui 
isikul ametialased sidemed puuduvad, 
seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb 
kõnealuse isiku märkimisväärne seos tema 
elukohaga) ning omab selle kohta muud 
tõendit;
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Selgitus

Ettevõtetel, kodanikel ja muudel juriidilistel isikutel tohiks lubada viia sõidukit teise 
liikmesriiki vaid juhul, kui nad on selles uues liikmesriigis registreeritud või omavad seal 
elamise kohta muud tõendit.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis ii) sätestatud tingimust ei 
kohaldata, kui isik elab liikmesriigis kindla 
kestusega ülesande täitmiseks. Koolis või 
ülikoolis õppimine ei tähenda alalise 
elukoha muutust.

Punktis ii sätestatud tingimust ei kohaldata, 
kui isik elab liikmesriigis kindla kestusega
ülesande täitmiseks, kuid mitte üle 185 
päeva. Koolis või ülikoolis õppimine ei 
tähenda alalise elukoha muutust.

Selgitus

Määruses tuleks selgelt fikseerida ülesande täitmise kestus.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui registreerimistunnistuse omanik 
asub alaliselt teise liikmesriiki, peab ta 
taotlema eelmises liikmesriigis 
registreeritud sõiduki registreerimist kuue
kuu jooksul pärast sinna saabumist.

1. Kui registreerimistunnistuse omanik 
asub alaliselt teise liikmesriiki, peab ta 
taotlema eelmises liikmesriigis 
registreeritud sõiduki ümberregistreerimist
kolme kuu jooksul pärast artiklis 3 
määratletud alalise elukoha muutmist.
Ühes liikmesriigis registreeritud sõiduki 
omaniku muutumise korral ja selle 
sõiduki viimisel teise liikmesriiki, kus on 
sõiduki uue omaniku alaline elukoht, 
taotleb uus omanik sõiduki registreerimist 
30 päeva jooksul pärast sõiduki viimist 
teise liikmesriiki.

Sõiduki kasutamist esimeses lõigus 
osutatud ajavahemiku jooksul ei piirata.

Sõiduki kasutamist esimeses ja teises
lõigus osutatud ajavahemiku jooksul ei 
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piirata.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused 
juhuks, kui registreerimistunnistuse 
omanik ei taotle sõiduki 
ümberregistreerimist lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul. Need karistused 
võivad hõlmata sõiduki kasutamise 
piiramist selle ümberregistreerimise 
lõpuleviimiseni.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud andmeühikute 
kogumisel ja töötlemisel järgitakse ELi ja 
liikmesriikide õigusakte, milles 
käsitletakse üksikisikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 9. 
juuli 2012. aasta arvamust.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad sõiduki andmeid 
enne selle ümberregistreerimist 
kontrollida, võrreldes sõiduki 
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identifitseerimisnumbrit 
registreerimistunnistuses ja sõiduki 
registreerimisjärgse liikmesriigi ametlikus 
sõidukiregistris esitatud teabega.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sõidukite registreerimisasutused võivad 
enne teises liikmesriigis registreeritud 
sõiduki uut registreerimist teha selle 
sõiduki füüsilist kontrolli ainult juhul, kui

4. Sõidukite registreerimisasutused võivad 
enne teises liikmesriigis registreeritud 
sõiduki uut registreerimist teha selle 
sõiduki tehnoülevaatust juhul, kui

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on nõutav tehnoülevaatus seoses 
sõiduki omaniku muutusega või tõsiselt 
kahjustatud sõiduki korral.

(d) sõiduk on tõsiselt kahjustatud.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sõidukil puudub kehtiv 
tehnoülevaatuse kontrollkaart.

Selgitus

Kui tehnoülevaatuse kontrollkaart on aegunud, peab registreerimisasutusel olema võimalik 
viia liiklusohutuse tagamiseks läbi uus ülevaatus.
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti c järgimiseks 
tagavad liikmesriigid, et teave 
üksikasjalike riiklike menetluste kohta, 
mille alusel antakse sõidukitele 
tüübikinnitus või üksiksõiduki kinnitus 
(vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2007/46/EÜ1), on 
internetis kättesaadav.
__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
septembri 2007. aasta direktiiv 
2007/46/EÜ, millega kehtestatakse 
raamistik mootorsõidukite ja nende 
haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta 
(raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 
1).

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ümberregistreerimise eesmärgil 
tunnustavad liikmesriigid vastastikku 
muudes liikmesriikides välja antud ning 
ümberregistreerimise hetkel kehtivaid 
tehnoülevaatuse kontrollkaarte 
(kooskõlas määrusega (EL) nr xx/20131).
___________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr xx/2013, milles 
käsitletakse mootorsõidukite ja nende 
haagiste korralist tehnoülevaatust ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
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2009/40/EÜ (2012/0184(COD)).

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui teises liikmesriigis registreeritud 
sõiduk on uuesti registreeritud, teavitab 
asjaomane registreerimisasutus vastavalt 
artiklile 7 sellest viivitamata selle 
liikmesriigi registreerimisasutust, kus 
asjaomane sõiduk oli viimati registreeritud.

5. Kui ühes liikmesriigis registreeritud 
sõiduk registreeritakse ümber teises 
liikmesriigis, teavitab asjaomane 
registreerimisasutus vastavalt artiklile 7 
sellest viivitamata selle liikmesriigi 
registreerimisasutust, kus asjaomane 
sõiduk oli viimati registreeritud.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui liikmesriigile esitatakse lõikes 5 
osutatud teave, tühistab ta põhjendamatu 
viivituseta sõiduki registreerimise oma 
territooriumil kooskõlas direktiiviga 
2013/xx/EL ja sõidukiregistrite puhul 
kohaldatava riikliku tühistamiskorraga.
__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2013/xx/EL, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta 
(2012/0185(COD)).

Selgitus

Määruses tuleks selgelt näidata, et sõiduki ümberregistreerimise korral peavad liikmesriigid 
sellest teisi liikmesriike teavitama, et sõiduk ei ole korraga registreeritud eri liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Hiljemalt ...* võimaldavad 
liikmesriigid sõidukite veebipõhist 
paberivaba registreerimist turvalises 
elektroonilises andmebaasis. 
Ümberregistreerimist taotletakse otse selle 
liikmesriigi riiklikus andmebaasis, kus 
sõiduk ümber registreeritakse.
* Väljaannete talitus, palun sisestada 
kuupäev – kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Selgitus

Turvaline andmebaas võimaldab tänu kaasaegsele tehnoloogiale registreerida sõidukit 
paberivabalt, kuna kõik vajalikud dokumendid ja teave on vastastikku ühendatud 
andmebaasis Eucaris juba kättesaadavad. Paberivaba registreerimine säästab Euroopa 
kodanike aega ja kulusid ning seda kaitsevad elektroonilised kontrollimehhanismid.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Registreerimisasutused keelduvad 
registreerimast teises liikmesriigis 
registreeritud sõidukit, kui:
(a) sõiduki registreerimisdokumendid on 
kadunud või varastatud, välja arvatud 
juhul, kui registreerimist taotlev füüsiline 
või juriidiline isik suudab selgelt 
tõendada, et tema on sõiduki või 
registreerimistunnistuse omanik;
(b) artikli 4 lõikes 4 osutatud 
tehnoülevaatust ei ole edukalt läbitud;
(c) registreerimistunnistuse omanik ei 
suuda oma isikut tõendada;
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(d) registreerimistunnistuse omaniku 
artikli 3 lõikes 2 osutatud alaline elu- või 
asukoht ei ole selles liikmesriigis, kus ta 
soovib sõidukit registreerida.

Selgitus

Mõned küsimused on registreerimisel ülitähtsad. Kodanikud peaksid selgelt mõistma, et 
sõidukit ei saa registreerida, kui sellel puuduvad registreerimisdokumendid, kui sõiduk ei ole 
läbinud tehnoülevaatust, kui sõiduki valdaja ei suuda tõendada oma elukohta või kui 
registreerimistunnistuse omaniku registreeritud elu- või asukoht ei ole selles liikmesriigis, kus 
sõidukit tahetakse registreerida.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 4 kohaseks registreerimiseks
asjaomases liikmesriigis kehtestatud 
maksud ja lõivud on tasumata;

(b) artikli 4 kohaseks registreerimiseks
registreerimisasutuse 
asukohaliikmesriigis kehtestatud maksud 
ja lõivud on tasumata;

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui asjaomased maksud on tasumata 
(kui see on asjakohane);

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 4 lõikes 4 osutatud füüsilist 
kontrolli ei ole edukalt läbitud;

välja jäetud
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Selgitus

Tehnoülevaatuse edukas läbimine peaks olema registreerimise kohustuslik eeltingimus ja 
seetõttu on see lisatud käesoleva artikli lõikesse -1 a.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) sõiduk on tõsiselt kahjustatud, varastatud 
või lammutatud;

i) sõiduk on tõsiselt kahjustatud, 
varastatud, lammutatud või pettuse teel 
omandatud;

Selgitus

Lisatud on väljend „pettuse teel omandatud”, et asjaolude loendit laiendada ning tagada 
võimalus keelduda pettuse teel omandatud sõiduki ümberregistreerimisest.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sõiduki registreerimisdokumendid on 
varastatud, välja arvatud juhul, kui 
registreerimistunnistuse omanik suudab 
vaieldamatult tõestada, et ta on sõiduki 
omanik.

välja jäetud

Selgitus

Tingimus on lisatud käesoleva artikli lõikesse -1 a.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) järgmise kohustusliku tehnohoolduse välja jäetud
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tähtaeg on möödunud.

Selgitus

Muudatusettepanekut tuleb vaadelda koos artikli 4 kohta esitatud muudatusettepanekuga, 
mille kohaselt võib registreerimisasutus viia läbi sõiduki tehnoülevaatuse, kui 
tehnoülevaatuse kontrollkaart on aegunud.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sõidukit ei lubata viia liikmesriigi 
teatavasse keskkonnavööndisse või sõiduk 
ei vasta kohaldatavates liidu ja 
liikmesriikide õigusaktides sätestatud 
keskkonnanõuetele, välja arvatud juhul, 
kui seda saab lugeda määruses (EL) nr 
xx/20131 määratletud ajaloolise 
väärtusega sõidukiks.
__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
korralist tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ (2012/0184(COD)).

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama keelduda ümberregistreerimast sõidukeid, mis kahjustavad 
rängalt tervist ja keskkonda.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) kui sõidukil ei ole 
tsiviilvastutuskindlustust ning selline 
kindlustus on sõiduki registreerimise 



RR\944554ET.doc 27/65 PE508.284v02-00

ET

eeltingimus.

Selgitus

Mootorsõiduki tsiviilvastutuskindlustus pakub liiklusõnnetuste korral olulist kaitset ja 
seepärast peaks see olema sõiduki registreerimise eeltingimus.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Registreerimisasutus peab oma otsust 
keelduda registreerimast teises 
liikmesriigis registreeritud sõidukit 
asjakohaselt põhjendama. Asjaomasel 
isikul on õigus ühe kuu jooksul pärast 
eitava vastuse saamist esitada pädevale 
sõidukite registreerimisasutusele taotlus
selle otsuse läbivaatamiseks. Selles tuleb 
esitada läbivaatamise taotlemise põhjused.
Pädev sõidukite registreerimisasutus 
kinnitab või tühistab oma otsuse ühe kuu
jooksul taotluse saamisest.

2. Registreerimisasutus peab oma otsust 
keelduda registreerimast teises 
liikmesriigis registreeritud sõidukit 
asjakohaselt põhjendama ning lisama 
põhjendusele teabe 
edasikaebamismenetluse ja vastavate 
tähtaegade kohta. Asjaomasel isikul on 
õigus kuue nädala jooksul pärast eitava 
vastuse saamist taotleda pädevalt asutuselt
selle otsuse läbivaatamist. Selles tuleb 
esitada läbivaatamise taotlemise põhjused.
Pädev sõidukite registreerimisasutus 
kinnitab või tühistab oma otsuse kuue 
nädala jooksul pärast taotluse saamist.
Otsuse läbivaatamise ajal ei kasutata 
sõidukit üldkasutatavatel teedel. 
Registreerimisest keeldumise korral 
teavitab registreerimisest keeldunud 
liikmesriik sellest vastavalt artiklile 7 
liikmesriiki, kus sõiduk oli eelnevalt 
registreeritud.

Selgitus

Liikmesriikidevahelise koostöö tugevdamiseks peaksid liikmesriigid ümberregistreerimisest 
keeldumise korral üksteist sellest teavitama.
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Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes on ostnud teisest liikmesriigist 
sõiduki, millel puudub selle liikmesriigi
registreerimistunnistus, võib taotleda
sõidukite registreerimisasutuselt sellele
ajutise registreerimistunnistuse väljastamist
sõiduki viimiseks teise liikmesriiki. Ajutise 
registreerimistunnistuse kehtivusaeg on 
30 päeva.

1. Kui isik on omandanud sõiduki 
liikmesriigis, mis ei ole tema alaline elu-
või asukoht, ning kui sellel sõidukil
puudub registreerimistunnistus, võib isik
taotleda selle jaoks ajutise 
registreerimistunnistuse väljastamist, et 
viia sõiduk oma alalise elu- või asukoha
liikmesriiki.

Esimene lõik kehtib ostetud, päranduseks 
saadud, võidetud või kingiks saadud 
sõidukite puhul, tingimusel et sõiduki 
omandanud isik suudab tõendada, et tal 
on õigus sõidukit kasutada või et ta on 
selle õiguspärane omanik.
Ajutise registreerimistunnistuse taotluse 
võib esitada:
(a) selle liikmesriigi 
registreerimisasutusele, kus sõiduk 
omandatakse, või
(b) selle liikmesriigi 
registreerimisasutusele, kus on sõiduki 
omandanud isiku alaline elu- või asukoht.
Ajutise registreerimistunnistuse 
kehtivusaeg on 30 päeva.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sõiduki omandanud isik registreerib 
sõiduki oma alalise elu- või asukoha 
liikmesriigis ajutise 
registreerimistunnistuse kehtivuse ajal.
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui sõidukite registreerimisasutus saab
lõikes 1 osutatud taotluse ajutise 
registreerimistunnistuse väljastamiseks, 
hangib registreerimisasutus viivitamata I 
lisas sätestatud andmeühikutele vastava 
teabe artikli 7 kohaselt otse selle 
liikmesriigi registreerimisasutusest, kus 
sõiduk on registreeritud, ja sisestab selle 
teabe oma registrisse.

2. Kui sõiduki omandanud isiku alalise 
elu- või asukoha liikmesriigi
registreerimisasutus saab lõike 1 lõigu 3 
punktis b osutatud taotluse ajutise 
registreerimistunnistuse väljastamiseks, 
hangib selle liikmesriigi
registreerimisasutus viivitamata I lisas 
sätestatud andmeühikutele vastava teabe 
artikli 7 kohaselt otse selle liikmesriigi 
registreerimisasutusest, kus sõiduk oli 
eelnevalt registreeritud, ja sisestab selle 
teabe oma registrisse.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sõiduki registreerimisdokumendid on 
varastatud, välja arvatud juhul, kui 
registreerimistunnistuse omanik suudab 
vaieldamatult tõestada, et ta on sõiduki 
omanik.

ii) sõiduki registreerimisdokumendid on
kadunud või varastatud, välja arvatud 
juhul, kui registreerimistunnistuse omanik 
suudab vaieldamatult tõestada, et ta on 
sõiduki omanik või 
registreerimisdokumentide seaduslik 
valdaja;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse selgitada, et registreerimisdokumentide 
seaduslik valdaja ei pruugi olla sõiduki omanik ning et seega võib dokumentide valdaja oma 
olukorda selgelt näidates vältida ametivõimude äraütlevat otsust.
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Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui sõidukil ei ole 
tsiviilvastutuskindlustust ning selline 
kindlustus on sõiduki registreerimise 
eeltingimus;

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) sõiduki registreerimist taotlev isik ei 
suuda tõendada oma isikut.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui lõike 1 kohaselt antakse välja 
ajutine registreerimistunnistus, kannab 
nimetatud tunnistuse välja andnud 
liikmesriik seda sõidukit käsitleva teabe 
oma elektroonilisse registrisse kooskõlas 
käesoleva määruse I lisa ja nõukogu 
direktiivi 1999/37/EÜ I lisa sätetega.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Sõiduki identifitseerimisel 
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rahvusvahelises liikluses või selle 
ümberregistreerimisel teises liikmesriigis 
tunnustavad liikmesriigid teise 
liikmesriigi registreerimisasutuse välja 
antud ajutist registreerimistunnistust.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriigi registreerimisasutused 
tunnustavad teiste liikmesriikide ametlikes 
sõidukiregistrites säilitatavaid andmeid.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 kohaldades määravad 
liikmesriigid ühe riikliku kontaktpunkti, 
kes vastutab sõidukite 
ümberregistreerimisega seoses nii 
sõidukite andmete kui ka tüübikinnituse 
ja üksiksõiduki kinnitusega seotud teabe 
vahetamise eest.

Selgitus

Liikmesriigis võib olla üks või mitu registreerimisasutust, kuid piiriülese registreerimisega 
peaks tegelema üks riiklik kontaktpunkt. Samuti peaks tüübikinnituse ja üksiksõiduki 
kinnitusega seotud küsimuste alase teabe vahetamiseks olema üks riiklik kontaktpunkt. Muidu 
on teistel liikmesriikidel väga keeruline leida piiriülestes küsimustes kiiresti 
liikmesriikidevaheliseks tõhusa teabevahetuse kontaktpunkti.
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Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldades kasutavad sõidukite 
registreerimisasutused II lisas sätestatud 
tarkvararakendusi.

2. Lõiget 1 kohaldades kasutavad sõidukite 
registreerimisasutused Euroopa 
mootorsõidukite ja juhilubade 
infosüsteemi (tarkvararakendus Eucaris) 
kõige värskemat versiooni, mis on 
töötatud välja käesoleva määruse kohaselt 
vastavalt II lisa sätetele.

Selgitus

Täielikult toimiv tarkvararakendus – Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade infosüsteem 
(Eucaris) – on liikmesriikides juba olemas ja kasutusel. Käesoleva määruse teemal siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjonis korraldatud kuulamisel selgus, et seda kasutatakse juba sõidukite 
ümberregistreerimisel. Selline lähenemisviis on muude uute süsteemide juurutamisest 
tulemuslikum ja kulutõhusam.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
Eucarise rakendamise ja täieliku 
toimimise kõikides liikmesriikides.

Selgitus

Praegu kasutatakse Eucarist sõidukeid ja juhilubasid puudutava teabe vahetamiseks ainult 
mõnedes liikmesriikides – see ei ole kõikides liikmesriikides toimiv ja kasutusel. Seetõttu 
tagab komisjon käesoleva määruse tõhususe huvides Eucarise süsteemi toimimise kogu 
Euroopa Liidus.
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Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsene juurdepääs kõnealuse 
tarkvararakenduse abil säilitatavatele 
otsinguvalmis vormingus andmetele on 
lubatud üksnes sõidukite 
registreerimisasutustele. Sõidukite 
registreerimisasutused võtavad vajalikke 
meetmeid, et

Otsene juurdepääs kõnealuse 
tarkvararakenduse abil säilitatavatele 
otsinguvalmis vormingus andmetele on 
lubatud üksnes sõidukite 
registreerimisasutustele ja 
õiguskaitseasutustele. Sõidukite 
registreerimisasutused võtavad vajalikke 
meetmeid, et

Selgitus

Tulemuslikuks võitluseks ümberregistreerimisega seotud pettuste vastu peaks 
õiguskaitseasutustel, näiteks politseil ja tolliasutustel, olema samuti juurdepääs sõidukite 
registreerimise tarkvararakenduse salvestatud ja otsinguvalmis vormingus andmetele.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ära hoida teabe otsimist ja edastamist 
ilma vastava loata;

(c) ära hoida teabe otsimist, edastamist või 
avalikustamist ilma vastava loata;

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui selgub, et antud teave oli ebatäpne või 
asjasse mittepuutuv, teavitatakse sellest 
viivitamata teabe saanud 
registreerimisasutust. Teabe saanud 
registreerimisasutus seejärel kas kustutab
saadud teabe või teeb asjakohased 

Kui selgub, et antud teave oli ebatäpne või 
asjasse mittepuutuv, teavitatakse sellest 
viivitamata teabe saanud 
registreerimisasutust.
Registreerimisasutused kustutavad
seejärel saadud teabe või teevad
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parandused. asjakohased parandused nii liikmesriigis, 
kus sõiduk eelnevalt registreeriti, kui ka 
liikmesriigis, kus seda uuesti 
registreeritakse.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
selliste ühiste menetluste ja tehniliste 
kirjelduste sätestamiseks, mis on vajalikud 
lõikes 2 osutatud tarkvararakenduse 
loomiseks, sh vahetatavate andmete 
vormingu, riiklikele elektroonilistele 
registritele juurdepääsu ja neist 
elektroonilise päringu tegemise tehniliste 
menetluste ning turvamehhanismide 
loomiseks. Need rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Käesoleva määruse nõuete täitmiseks 
võtab komisjon vastu rakendusaktid selliste 
ühiste menetluste ja tehniliste kirjelduste 
sätestamiseks, mis on vajalikud lõikes 2 
osutatud tarkvararakenduse loomiseks, sh 
vahetatavate andmete vormingu, riiklikele 
elektroonilistele registritele juurdepääsu ja 
neist elektroonilise päringu tegemise 
tehniliste menetluste ning 
turvamehhanismide loomiseks. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 12 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon hindab korrapäraselt 
vahetatavate andmete kaitseks võetavate 
turvameetmete nõuetekohasust, võttes 
arvesse tehnoloogia ja riskide arengut.

Selgitus

Võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 9. juuli 2012. aasta arvamust.
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Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõidukite registreerimisasutus võib
ettevõtjale väljastada ühe või mitu 
registreerimistunnistust, kui on täidetud 
järgmised kriteeriumid:

1. Sõidukite registreerimisasutus võib
sõidukite või sõidukiosade tootjatele, 
autoremonditöökodadele, edasimüüjatele, 
sõidukite piiriülese veoga tegelevatele 
ettevõtetele, tehnilistele teenindustele ja 
kontrolliasutustele väljastada ühe või mitu 
registreerimistunnistust.

(a) ettevõtja on asutatud sama liikmesriigi 
territooriumil;
(b) ettevõtja turustab sõidukeid või osutab 
sõidukite katsetamis-, remondi- või 
hooldusteenuseid;
(c) ettevõtjal on hea maine ja vajalik 
ametialane pädevus.

Sõidukit, mille registreerimistunnistus on 
väljastatud ettevõtja nimele, võivad 
kasutada tööalastel eesmärkidel ainult 
selle ettevõtte tööandjad ja töötajad, 
kellele selline tunnistus on väljastatud.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõidukite registreerimisasutused 
tagavad, et iga ettevõtjale väljastatava 
registreerimistunnistuse korral kantakse 
registrisse I lisa kohased sõidukiandmed.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõidukeid, millel on olemas ettevõtja 
nimele väljastatud registreerimistunnistus, 
võib kasutada maanteeliikluses ainult
juhul, kui need ei kujuta endast otsest ja 
vahetut ohtu. Selliseid sõidukeid ei tohi 
kasutada inimeste või kaupade veoks 
kaubanduslikul eesmärgil.

3. Sõidukeid, millel on olemas ettevõtja 
nimele väljastatud registreerimistunnistus, 
võib kasutada maanteeliikluses ainult 
juhul, kui need ei kujuta endast otsest ja 
vahetut ohtu ja kui neil on kehtiv 
tehnoülevaatuse kontrollkaart. Selliseid 
sõidukeid ei tohi kasutada inimeste või 
kaupade veoks kaubanduslikul eesmärgil.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Reiside puhul, mille eesmärk on 
sõiduki teise liikmesriiki viimine, 
kontrollimine või katsetamine, 
tunnustavad kõik liikmesriigid vastastikku 
ettevõtja nimele väljastatud 
registreerimistunnistusi.

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Sõiduki registreerimismärgi valimine

1. Liikmesriigid pakuvad võimalust valida 
sõiduki ümberregistreerimisel, ajutisel 
registreerimisel (teise liikmesriiki 
viimiseks) või ettevõtja nimele 
registreerimisel registreerimismärki, mis 
on kas riigi õigusaktides ette nähtud värvi 
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või liidu värvides, kui liidu värvide 
kasutamine on siseriikliku õigusega 
kooskõlas.
2. Liidu värvides registreerimismärgil on 
kollane tähistus sinisel taustal vastavalt 
nõukogu määruses (EÜ) nr 2411/98 ette 
nähtud värvilahendusele.
3. Ajutisel või ettevõtjale väljastatud liidu 
värvides registreerimismärgil on sinine 
tähistus kollasel taustal vastavalt nõukogu 
määruses (EÜ) nr 2411/98 ette nähtud 
värvilahendusele.
4. Lõikes 1 osutatud valik ei piira 
liikmesriikide õigust näha ette oma 
riiklikke tähistussüsteeme.

Selgitus

Mõnes tegevusharus, näiteks rendi- ja liisingufirmade puhul, oleks kasulik kasutada kõikidel 
sõidukitel üht värvi registreerimisnumbreid. Nii oleks ettevõtjatel võimalik valida oma 
sõidukipargile ühtne väljanägemine. Sõiduki registreerimine jääb selle liikmesriigi 
pädevusse, kus sõiduk registreeritakse.

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
nende registreerimisasutuste nimed ja 
kontaktandmed, mis vastutavad nende 
territooriumil ametlike sõidukiregistrite 
pidamise ja kõnealuse määruse 
rakendamise eest.

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
nende riiklike kontaktpunktide ja
registreerimisasutuste nimed ja 
kontaktandmed, mis vastutavad nende 
territooriumil ametlike sõidukiregistrite 
pidamise ja kõnealuse määruse 
rakendamise eest.

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab registreerimisasutuste Komisjon avaldab registreerimisasutuste ja 
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loetelu oma veebisaidil ja ajakohastab 
seda.

riiklike kontaktpunktide loetelu oma 
veebisaidil ja ajakohastab seda.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave sõidukite registreerimise kohta 
asjaomase asutuse asukohaliikmesriigis;

(a) teave sõidukite registreerimise
menetluste kohta asjaomase
registreerimisasutuse asukohaliikmesriigis
(sh ümberregistreerimiseks vajalikud 
dokumendid, tähtajad ja otsuste 
langetamise tähtajad, keeldumise 
põhjused ning liidu kodanike õigus viia 
ümberregistreerimine läbi oma 
liikmesriigi riigikeel(t)es ning inglise, 
prantsuse või saksa keeles);

Selgitus

Kui mõni kodanik või juriidiline isik tahab sõiduki ümberregistreerimise küsimuses kaebust 
esitada, peab ta eelnevalt teadma kehtivaid tähtaegu, keeldumise põhjuseid ning 
ümberregistreerimiseks vajalikke dokumente.

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sõidukite registreerimisega seotud 
andmete töötlemise eeskirjad, sh andmete 
säilitamise tähtajad ning direktiivi 
95/46/EÜ artiklites 10 ja 11 loetletud 
vajalik teave.

Selgitus

Kui kodanik või juriidiline isik tahab sõiduki ümberregistreerimise küsimuses kaebust esitada, 
peab ta eelnevalt teadma tähtaegu, keeldumise põhjuseid ning uuesti registreerimiseks 
vajalikke dokumente.
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Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Registreerimismärkidega seonduvate 
pettuste vastased kaitsemeetmed

1. Sõiduki registreerimisel varustab 
registreerimisasutus sõiduki ja selle 
registreerimismärgi RFID-märgisega.
2. Algse registreerimismärgi kaotsimineku 
või sõiduki teise sõidukiga asendamise 
korral väljastab registreerimisasutus uued 
RFID-märgised.
3. Kui liikmesriik on teises liikmesriigis 
registreeritud sõidukite kontrolli käigus 
tuvastanud, et sõiduki kasutamine või 
registreerimine ei vasta nõuetele, võib 
liikmesriik võtta selle sõiduki suhtes 
meetmeid vastavalt riiklikele 
õigusaktidele.

Selgitus

Sõidukite piiriülese registreerimisega seotud kuritegude tõkestamiseks peaksid liikmesriigid 
väljastama ümberregistreerimisel RFID-märgised (kiibid). Õiguskaitseasutused saavad siis 
igal ajal kontrollida, kas registreerimisnumber on paigaldatud õigele sõidukile.

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) tingimused, mida peavad täitma 
ettevõtted, et järgida artikli 8 lõike 1 
punktis c sätestatud nõudeid;

välja jäetud



PE508.284v02-00 40/65 RR\944554ET.doc

ET

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) vahetatavate andmete formaat, 
tehnilised ja juurdepääsumenetlused, 
turvamehhanismid ning artiklis 9 a 
osutatud RFID-märgiste formaat ja 
mudel.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 10 osutatud volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artiklis 10 osutatud volitused antakse 
komisjonile viieks aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast. Komisjon 
koostab volituste delegeerimise kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne 
viieaastase ajavahemiku möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Kajastab Euroopa Parlamendi seisukohta, et delegeerimist ei tohiks anda määramata ajaks 
ning et enne volituste pikendamist peaks komisjon esitama aruande selle kohta, kuidas ta on 
oma volitusi kasutanud.
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Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab aruande kõnealuse 
määruse hindamise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule [lisada 
kuupäev: neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. Komisjon esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks ning 
muude liidu õigusaktide kohandamiseks, 
eelkõige võttes arvesse võimalust 
halduskorda kodanike ja ettevõtete jaoks 
veelgi enam lihtsustada.

Komisjon esitab aruande kõnealuse 
määruse hindamise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule [lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. Eelkõige sisaldab 
aruanne teavet riigi tasandil rakendamise 
kohta eri liikmesriikides. Komisjon esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks ning 
muude liidu õigusaktide kohandamiseks, 
eelkõige võttes arvesse võimalust 
halduskorda kodanike ja ettevõtete jaoks 
veelgi enam lihtsustada.

Selgitus

Selle ajavahemiku lühendamine, mille järel komisjon peab esitama aruande parlamendile ja 
nõukogule, parandab seadusandlikku kontrolli.

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust kohaldatakse alates [lisada 
kuupäev: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Määrust kohaldatakse alates [lisada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].
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Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek

Andmeühik Ühtlustat
ud koodid 
vastavalt 
direktiivil

e 
1999/37/E

Ü
1. Riik, kus sõiduk on registreeritud --
2. Registreerimisnumber (A)
3. Sõiduki esmase registreerimise kuupäev (B)
4. Registreerimistunnistuse identifitseerimisnumber(-numbrid) --
5. Registreerimistunnistuse väljastanud asutuse nimi --
6. Sõiduki mark (D.1)
7. Sõiduki tüüp
- variant (kui on teada)
- versioon (kui on teada)

(D.2)

8. Sõiduki ärinimi (ärinimed) (D.3)
9. Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-kood) (E)
10. Mass: suurim tehniliselt lubatud täismass, v.a mootorrattad (F.1)
11. Mass: registreerivas liikmesriigis kasutusel oleva sõiduki maksimaalne lubatud 
täismass

(F.2)

12. Kasutusse lastud sõiduki mass (koos kerega) või muu kui M1 kategooriasse 
kuuluva ja haakeseadmega varustatud ning kasutusse lastud veduki mass

(G)

13. Kehtivusaeg, kui see on piiratud (H)
14. Registreerimiskuupäev, millele osutab käesolev tunnistus (I)
15. Tüübikinnituse number (kui on teada) (K)
16. Telgede arv (L)
17. Teljevahe (mm) (M)
18. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg (kg)

(N.1)

19. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg (kg), vajaduse korral

(N.2)

20. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg 3 (kg), vajaduse korral

(N.3)

21. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg 4 (kg), vajaduse korral

(N.4)

22. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg 5 (kg), vajaduse korral

(N.5)

23. Haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass: piduritega (kg) (O.1)
24. Haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass: piduriteta (kg) (O.2)
25. Mootori töömaht (cm3) (P.1)
26. Mootori maksimaalne netovõimsus (kW) (kui on teada) (P.2)
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27. Mootori kütuse tüüp või jõuallikas (P.3)
28. Mootori nominaalkiirus (min-1) (P.4)
29. Mootori identifitseerimisnumber (P.5)
30. Võimsuse/kaalu suhe (kW/kg) (ainult mootorrataste puhul) (Q)
31. Sõiduki värvus (R) 
32. Istekohtade arv: istekohtade arv, k.a juhikoht (S.1)
33. Istekohtade arv: seisukohtade arv (vajaduse korral) (S.2)
34. Maksimaalne kiirus (km/h) (T)
35. Müratase: seisumüra (dB(A)) (U.1)
36. Müratase: mootori pöörlemiskiirus (min-1) (U.2)
37. Müratase: sõidumüra (dB(A)) (U.3)
38. Heitgaasi emissioon: CO (g/km või g/kWh) (V.1)
39. Heitgaasi emissioon: HC (g/km või g/kWh) (V.2)
40. Heitgaasi emissioon: NOx (g/km või g/kWh) (V.3)
41. Heitgaasi emissioon: HC + NOx (g/km) (V.4)
42. Heitgaasi emissioon: kübemeheide (diiselmootori puhul) (g/km või g/kWh) (V.5)
43. Heitgaasi emissioon: korrigeeritud neeldumistegur diislikütuse puhul (min-1) (V.6)
44. Heitgaasi emissioon: CO2 (g/km) (V.7)
45. Heitgaasi emissioon: kombineeritud kütusekulu (l/100 km) (V.8)
46. Heitgaasi emissioon: viide EÜ tüübikinnituse keskkonnakategooriale; viide 
direktiivi 70/220EMÜ või direktiivi 88/77/EMÜ alusel kohaldatavale versioonile

(V.9)

47. Kütusepaagi (kütusepaakide) maht (liitrites) (W)
48. Viimase tehnoülevaatuse kuupäev --
49. Järgmise tehnoülevaatuse kuupäev --
50. Läbisõit (kui on teada) --
51. Sõiduk on lammutatud (jah/ei) --
52. Lammutustõendi väljaandmise kuupäev1 --

53. Lammutustõendi välja andnud asutus või ettevõte --
54. Lammutamise põhjus --
55. Sõiduk on varastatud (jah/ei) --
56. Registreerimistunnistus ja/või -märgid on varastatud (jah/ei) --
57. Kasutamata registreering --
58. Tühistatud registreering --
59. Registreerimisnumbri muutmine --
60. Nõutav on tehnoülevaatus autoõnnetusest tingitud tõsiste kahjustuste tõttu --
61. Nõutav on täiendav tehnoülevaatus seoses kohanduste ja muudatustega 
andmeühikute 9–47 all 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34), muudetud.
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Muudatusettepanek

Andmeühik Ühtlustat
ud koodid 
vastavalt 
direktiivil

e 
1999/37/E

Ü
1. Riik, kus sõiduk on registreeritud --
2. Registreerimisnumber (A)
3. Sõiduki esmase registreerimise kuupäev1 (B)

4. Registreerimistunnistuse identifitseerimisnumber(-numbrid) --
4 a. Registreeritud valdaja (B)
4 b. Registreeritud majandushuvi (kui on asjakohane) --
5. Registreerimistunnistuse väljastanud asutuse nimi --
6. Sõiduki mark (D.1)
7. Sõiduki tüüp
- variant (kui on teada)
- versioon (kui on teada)

(D.2)

8. Sõiduki ärinimi (ärinimed) (D.3)
9. Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-kood) (E)
10. Mass: suurim tehniliselt lubatud täismass, v.a mootorrattad (F.1)
11. Mass: registreerivas liikmesriigis kasutusel oleva sõiduki maksimaalne lubatud 
täismass

(F.2)

12. Kasutusse lastud sõiduki mass (koos kerega) või muu kui M1 kategooriasse 
kuuluva ja haakeseadmega varustatud ning kasutusse lastud veduki mass

(G)

13. Kehtivusaeg, kui see on piiratud (H)
13 a. Vastavustunnistus (H)
14. Registreerimiskuupäev, millele osutab käesolev tunnistus (I)
15. Tüübikinnituse number (kui on teada) (K)
16. Telgede arv (L)
17. Teljevahe (mm) (M)
18. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg (kg)

(N.1)

19. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg (kg), vajaduse korral

(N.2)

20. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg 3 (kg), vajaduse korral

(N.3)

21. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg 4 (kg), vajaduse korral

(N.4)

                                               
1 Ajaloolise väärtusega sõidukite puhul, nagu on määratletud määruses nr 2013/xx/EL (ettepanek võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist 
tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (2012/0184(COD)), võib pädev asutus 
registreerimisdokumendi puudumise korral viidata kättesaadavale tootmise aja või esmase registreerimise 
kuupäeva dokumenteeritud tõendile.
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22. Sõidukite puhul, mille lubatud kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt 
lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel: telg 5 (kg), vajaduse korral

(N.5)

23. Haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass: piduritega (kg) (O.1)
24. Haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass: piduriteta (kg) (O.2)
25. Mootori töömaht (cm3) (P.1)
26. Mootori maksimaalne netovõimsus (kW) (kui on teada) (P.2)
27. Mootori kütuse tüüp või jõuallikas (P.3)
28. Mootori nominaalkiirus (min-1) (P.4)
29. Mootori identifitseerimisnumber (P.5)
30. Võimsuse/kaalu suhe (kW/kg) (ainult mootorrataste puhul) (Q)
31. Sõiduki värvus (R) 
32. Istekohtade arv: istekohtade arv, k.a juhikoht (S.1)
33. Istekohtade arv: seisukohtade arv (vajaduse korral) (S.2)
34. Maksimaalne kiirus (km/h) (T)
35. Müratase: seisumüra (dB(A)) (U.1)
36. Müratase: mootori pöörlemiskiirus (min-1) (U.2)
37. Müratase: sõidumüra (dB(A)) (U.3)
38. Heitgaasi emissioon: CO (g/km või g/kWh) (V.1)
39. Heitgaasi emissioon: HC (g/km või g/kWh) (V.2)
40. Heitgaasi emissioon: NOx (g/km või g/kWh) (V.3)
41. Heitgaasi emissioon: HC + NOx (g/km) (V.4)
42. Heitgaasi emissioon: kübemeheide (diiselmootori puhul) (g/km või g/kWh) (V.5)
43. Heitgaasi emissioon: korrigeeritud neeldumistegur diislikütuse puhul (min-1) (V.6)
44. Heitgaasi emissioon: CO2 (g/km) (V.7)
45. Heitgaasi emissioon: kombineeritud kütusekulu (l/100 km) (V.8)
46. Heitgaasi emissioon: viide EÜ tüübikinnituse keskkonnakategooriale; viide 
direktiivi 70/220EMÜ või direktiivi 88/77/EMÜ alusel kohaldatavale versioonile

(V.9)

47. Kütusepaagi (kütusepaakide) maht (liitrites) (W)
48. Viimase tehnoülevaatuse kuupäev --
49. Järgmise tehnoülevaatuse kuupäev --
50. Läbisõit (kui on teada) --
51. Sõiduk on lammutatud (jah/ei) --
52. Lammutustõendi väljaandmise kuupäev1 --
53. Lammutustõendi välja andnud asutus või ettevõte --
54. Lammutamise põhjus --
55. Sõiduk on varastatud (jah/ei) --
56. Registreerimistunnistus ja/või -märgid on varastatud (jah/ei) --
57. Kasutamata registreering --
58. Tühistatud registreering --
59. Registreerimisnumbri muutmine --
59 a. Tegemist on tagastamata liisitud või renditud sõidukiga (converted vehicle) 
(jah/ei)

--

60. Nõutav on tehnoülevaatus autoõnnetusest tingitud tõsiste kahjustuste tõttu --
61. Nõutav on täiendav tehnoülevaatus seoses kohanduste ja muudatustega 
andmeühikute 9–47 all 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34), muudetud.
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61 a. Sõiduk on eksporditud (jah/ei)
61 b. Ajutise registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäev
61 c. Läbisõit ajutise registreerimistunnistuse väljaandmise ajal

Selgitus

Rida 4 b: Teatud tüüpi liisingute korral läheb omandiõigus üle liisinguvõtjale, kuid sõiduki 
kasutaja ei saa seda liisingu kestel vabalt ümber registreerida. Liikmesriikides, kus seda liiki 
liisinguid pakutakse, registreeritakse üldjuhul nn majandushuvi omav osapool. Rida 13 a: 
Sõidukit ei saa importida ega eksportida ilma vastavustunnistuseta. Rida 50: Pettuste vastu 
võitlemiseks peaksid liikmesriigid sõiduki ümberregistreerimisel jagama teavet selle läbisõidu 
kohta. Rida 59 a: Liisitud või renditud sõidukeid ei liigitata enamasti varastatud sõidukiteks. 
Enamikes politseiasutustes käsitatakse neid tagastamata sõidukitena (converted vehicle).

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teabevahetus toimub koostalitlust 
võimaldavate elektrooniliste vahendite abil 
ilma teisi andmebaase kaasamata.
Teabevahetus toimub kulutasuval ja 
turvalisel viisil, nii et edastatavate andmete 
turvalisus ja kaitse on tagatud sellisel 
suurimal määral, mida võimaldavad 
olemasolevad tarkvararakendused.

1. Teabevahetus toimub koostalitlust 
võimaldavate elektrooniliste vahendite abil 
ilma teisi andmebaase kaasamata.
Teabevahetus toimub infosüsteemi 
Eucaris kaudu kulutasuval ja turvalisel 
viisil, nii et edastatavate andmete turvalisus 
ja kaitse on tagatud.

Selgitus

Täielikult toimiv tarkvararakendus on liikmesriikides juba olemas ja kasutusel. Käesoleva
määruse teemal siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis korraldatud kuulamisel selgus, et 
Eucarist kasutatakse juba sõidukite ümberregistreerimisel. Selline lähenemisviis on muude 
uute süsteemide juurutamisest tulemuslikum ja kulutõhusam.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik kannab ise punktis 1 
osutatud tarkvararakenduse haldamise, 
kasutamise ja hooldamisega seotud kulud.

3. Iga liikmesriik kannab ise punktis 1 
osutatud tarkvararakenduse haldamise, 
kasutamise ja hooldamisega seotud kulud, 
põhjustamata kodanikele või ettevõtjatele 
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SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepaneku üle võtta vastu 
määrus, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud sõiduki teise liikmesriiki 
viimist – see on hea lähtepunkt ning nii toetatakse püüdeid luua ELi tasandil õiguslik 
raamistik sõidukite uuesti registreerimiseks (ümberregistreerimiseks). Samas leiab raportöör, 
et nii kavandatava määruse eesmärke kui ka sisu tuleks veelgi selgemaks muuta, kusjuures 
seaduseandjad peavad kogu ettepanekut hoolikalt kaaluma. Ainult sel juhul saab sõidukite 
ümberregistreerimise Euroopa Liidus täielikult toimivaks muuta. 

On selgunud, et 2011. aastal oli auto ühest riigist teise viimine kodanike jaoks üks 20st ühtsel 
turul esinevate tõketega seotud murest. Seepärast püüab raportöör vähendada võimalikult 
suurel määral formaalsusi, mis seonduvad auto ümberregistreerimisega teises ELi 
liikmesriigis, ning tagada samaaegselt registreerimisasutuste tihedama koostöö. Ettepaneku 
peaeesmärk on kindlustada sõiduki registreerimine seal, kus seda harilikult kasutatakse. 
Pettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks tahab raportöör tagada, et 
rahvusvahelised ettevõtted, kes kasutavad oma sõidukeid ühes liikmesriigis, ei registreeriks 
neid teises liikmesriigis. 

Ettepanek tuleb kasuks isikutele, kes ostavad või müüvad teises riigis kasutatud sõidukeid, 
sest nad ei pea enam läbima uut tehnoülevaatust – liikmesriigid hakkavad ülevaatuste 
tulemusi vastastikku tunnustama. Liiklusohutuse parandamiseks teeb raportöör vahet 
ümberregistreerimisest keeldumise vältimatutel ja mittevältimatutel põhjustel. Lisaks võib 
registreerimistunnistuse omaniku sõiduki registreerimisest keelduda juhul, kui see on 
kindlustamata.

Kodanikel on sageli väga raske ajutise registreerimistunnistusega sõidukit ühest liikmesriigist 
teise viia. Need probleemid tuleb lahendada. Lisaks arvab raportöör, et kodanikud ja 
ettevõtted peaksid saama valida kas riikliku või liidu värvides registreerimisnumbri, nii et 
kuigi registreerimine toimub endiselt riiklikul tasandil, võivad numbrimärgid olla ühesuguse 
välimusega.

Raportööri jaoks on ülitähtsad nii tehnoloogiline progress kui ka kulutõhusus. Sellepärast 
peab sõidukite registreerimist puudutava teabe vahetus toimuma elektrooniliselt juba 
olemasoleva Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade infosüsteemi Eucaris kaudu, mida 
kasutab enamik liikmesriike. Registreerimismenetluse lihtsustamise kõrval aitab Eucaris 
võidelda ka autovarguste ja registreerimispettuste vas tu .  Sõidukite elektroonilist 
ümberregistreerimist soovitades pöörab raportöör suurt tähelepanu andmekaitseküsimustele. 
Seetõttu tuleb vahetatavate andmete kaitseks vajalikke turvameetmeid korrapäraselt hinnata ja 
ajakohastada.

Sugugi väheoluline ei ole ka raportööri ettepanek varustada sõiduk ja registreerimismärk 
raadiosagedustuvastusmärgisega (-kiibiga), et vähendada pettusi registreerimismärkidega. 
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18.12.2012

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse 
ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist ühtsel turul
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

Arvamuse koostaja: Hubert Pirker

LÜHISELGITUS

1. Sissejuhatus

Määruse ettepanekus käsitletakse muus liikmesriigis registreeritud sõidukite registreerimisega 
seotud formaalsuste ja tingimuste lihtsustamist. Selles piirdutakse uuesti registreerimise 
tingimustega ning määrust ei kohaldata sõiduki esimesele registreerimisele liikmesriigis ega 
kolmandas riigis registreeritud mootorsõidukite registreerimisele.

Komisjon soovib selles täpselt määratletud reguleerimisalas vähendada ja lihtsustada praegu 
kehtivaid registreerimisformaalsusi, et saavutada järgmiseid peaeesmärke:

– tagada mootorsõidukite vaba liikumine Euroopa Liidus;

– vähendada kodanike, ettevõtjate ja registreerimisasutuste halduskoormust vastavalt 2010. 
aasta aruandele ELi kodakondsuse kohta „ELi kodanike õigusi piiravate takistuste 
kõrvaldamine” (COM(2010) 603, 27.10.2010);

– tagada liiklusohutus;

– jätkata registreerimisdokumentide kuritarvituse ja varguse vastast võitlust vastavalt nõukogu 
22. detsembri 2004. aasta otsusele 2004/919/EÜ sõidukitega seotud piiriülese toimega 
kuritegevuse tõkestamise kohta (ELT L389, 30.12.2004, lk 28).

 Selle saavutamiseks ettepanekus

– selgitatakse, millises liikmesriigis tuleks registreerida mootorsõiduk, mis viiakse ühest 
liikmesriigist teise, kasutades mõistet „alaline elu- või asukoht”, mille kriteeriumid 
määratakse ettepanekus kindlaks;
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– kehtestatakse ühtlustatud kuuekuune ajavahemik, mille möödumisel taotleb alaliselt teise 
liikmesriiki asunud registreerimistunnistuse omanik sõiduki uuesti registreerimist;

– korraldatakse eri registreerimisasutuste vaheline koostöö ja andmete vahetus elektrooniliste 
vahendite abil;

– korraldatakse teises liikmesriigis väljastatud dokumentide ja seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamine;

– määratakse kindlaks, millisel juhul võivad registreerimisasutused keelduda teises 
liikmesriigis registreeritud sõidukit registreerimast.

2. Ettepaneku transpordimõõde

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on vähendada kodanike ja ettevõtjate 
halduskoormust transpordiga seotud küsimustes. Transpordi- ja turismikomisjon juba avaldas 
oma arvamust Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtete 20 peamise ühtse turuga seotud mure 
kohta (2012/2044(INI)), juhtides tähelepanu oma seisukohale sõiduautode piiriülese 
üleviimise lihtsustamise asjus.

Raportööri tehtud muudatusettepanekute eesmärk on kaasata komisjonide arvamus ja 
keskenduda menetluste lihtsustamisele, tagades samas võimalikult hea liiklusohutuse tase. 
Selleks rõhutab raportöör vajadust täies ulatuses rakendada teises liikmesriigis sõiduautode 
registreerimist reguleerivate ELi õigusaktide põhimõtteid.

Raportöör võttis teadmiseks Euroopa Komisjoni 13. juuli 2012. aasta ettepaneku 
„tehnoülevaatuse paketi” vastuvõtmiseks ja rõhutab, et on oluline kasutada sidusat lähenemist 
nimetatud ettepanekuga.

Raportöör avaldab heameelt selle üle, et ettepanekus on piisaval määral arvesse võetud 
andmekaitsenõudeid ja et selgesõnaliselt on lisatud mitu konkreetset andmekaitsetagatist. 
Võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 9. juuli 2012. aasta arvamust, esitab raportöör 
veel mõned täpsustused, mille eesmärk on põhiliselt muuta komisjoni ettepanekut selgemaks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kaupade vaba liikumine on Euroopa 
Liidu üks nurgakive. Sellest hoolimata 
seisavad ELi kodanikud silmitsi keerukate 
formaalsustega, mis on seotud eelkõige 
nende sõidukite uuesti registreerimisega 
teises liikmesriigis ja lisakuludega1. 
Sõiduautode piiriülese üleviimise 
lihtsustamiseks on vaja täies ulatuses 
rakendada teises liikmesriigis sõiduautode 
registreerimist reguleerivate ELi 
õigusaktide põhimõtteid ning see nõuab 
ühtlustatud registreerimistunnistuste 
rangeid turvastandardeid, et vähendada 
ohtu, et võltsitud registreerimistunnistusi 
kasutades registreeritaks uuesti 
varastatud sõidukeid.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab transpordi- ja turismikomisjoni arvamust Euroopa 
Liidu kodanike ja ettevõtete 20 peamise ühtse turuga seotud mure kohta (2012/2044(INI)) 
ning rõhutab vajadust täies ulatuses rakendada kohaldatavaid ELi õigusakte.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teises liikmesriigis registreeritud 
mootorsõidukite uut registreerimist 
takistavad liikmesriikides kehtestatud 
koormavad formaalsused, eelkõige 
kohustus teha sõidukitega täiendavad 
katsed nende üldise seisukorra hindamiseks 

(5) Teises liikmesriigis registreeritud 
mootorsõidukite uut registreerimist 
takistavad liikmesriikides kehtestatud 
koormavad formaalsused, eelkõige 
kohustus teha sõidukitega täiendavad 
katsed nende üldise seisukorra hindamiseks 
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enne registreerimist või nende 
identifitseerimiseks. Seepärast on vajalik 
formaalsusi vähendada, et tagada 
mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On 
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud 
registreerimismenetlus, mis hõlmab teises 
liikmesriigis väljastatud dokumentide ja 
seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamist ning näeb ette pädevate 
asutuste vahelise halduskoostöö puuduvate 
andmete hankimisel.

enne registreerimist või nende 
identifitseerimiseks. Seepärast on vajalik 
formaalsusi vähendada, et tagada 
mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On 
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud 
registreerimismenetlus, mis hõlmab teises 
liikmesriigis väljastatud dokumentide ja 
seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamist (nagu on sätestatud 
määruses 2013/…xx, milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
korralist tehnoülevaatust, määruses 
2013/…xx, milles käsitletakse liidus 
liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja 
-ülevaatust, ning direktiivis 2013/…xx 
sõidukite registreerimisdokumentide 
kohta) ning näeb ette pädevate asutuste 
vahelise halduskoostöö puuduvate andmete 
hankimisel.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua seos Euroopa Parlamendis parajasti arutluse all oleva 
tehnoülevaatuspaketiga.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teises liikmesriigis registreeritud 
mootorsõidukite uut registreerimist 
takistavad liikmesriikides kehtestatud 
koormavad formaalsused, eelkõige 
kohustus teha sõidukitega täiendavad 
katsed nende üldise seisukorra hindamiseks 
enne registreerimist või nende 
identifitseerimiseks. Seepärast on vajalik 
formaalsusi vähendada, et tagada 

(5) Teises liikmesriigis registreeritud 
mootorsõidukite uut registreerimist 
takistavad liikmesriikides kehtestatud 
koormavad formaalsused, eelkõige 
kohustus teha sõidukitega täiendavad 
katsed nende üldise seisukorra hindamiseks 
enne registreerimist või nende 
identifitseerimiseks. Seepärast on vajalik 
formaalsusi vähendada, et tagada 
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mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On 
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud 
registreerimismenetlus, mis hõlmab teises 
liikmesriigis väljastatud dokumentide ja 
seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamist ning näeb ette pädevate 
asutuste vahelise halduskoostöö puuduvate 
andmete hankimisel.

mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On 
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud 
registreerimismenetlus, mis hõlmab teises 
liikmesriigis väljastatud dokumentide ja 
seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamist ning näeb ette pädevate 
asutuste vahelise halduskoostöö puuduvate 
andmete hankimisel. Erilist tähelepanu on 
vaja pöörata võitlusele 
läbisõidumõõdikute manipuleerimise 
vastu ning sellele, kuidas see probleem 
mõjutab tarbijate usaldust piiriülese 
kaubanduse vastu ja kuidas „kerimine” 
mõjutab liiklusohutust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev määrus ei tööta vastu 
liiklusohutuse olulistele põhimõtetele ja 
tagatistele. Sõidukite ja nende haagiste 
tehnoülevaatuse ühtlustatud eeskirjadel 
on oluline osa kodanike ja tööstuse 
halduskoormuse vähendamisel, tagades 
samal ajal ülevaatuse meetodite ja sisu 
hoogsa edasiarendamise. 
Tehnoülevaatuste vastastikune 
tunnustamine liikmesriikides nõuab 
ühiseid määratlusi ja võrreldavat 
kontrollistandardit, mida järgiksid kõik 
liikmesriigid.

Selgitus

Teises liikmesriigis registreeritud sõidukite lihtsustatud registreerimismenetluseks ei tohiks 
olla vaja läbida eraldi tehnoülevaatust, välja arvatud piiratud ja piisavalt põhjendatud 
juhtudel. Seetõttu on ülimalt oluline, et kõik liikmesriigid järgiksid ja rakendaksid Euroopa 
standardeid. Vt ka: Komisjoni arvamus Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtete 20 peamise 
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ühtse turuga seotud mure kohta (2012/2044(INI)).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Praeguses määruses tuleks arvesse 
võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/82/EL 
(millega hõlbustatakse piiriülest 
teabevahetust liiklusohutusega seotud 
liiklusnõuete rikkumise kohta) sätteid, et 
võimaldada riigi ametiasutustel teises 
liikmesriigis juba registreeritud sõiduki 
registreerimise puhul kontrollida, kas 
võimalikud liikluseeskirja rikkumise 
pärast algatatud menetlused on lõpetatud.

Selgitus

Ettepanekusse tuleks lisada sätted, millega suurendada liiklusohutust ja võidelda 
liikluseeskirja rikkujate karistamatuse vastu. Seetõttu tuleks võimaldada riigi ametiasutustel 
enne sõiduki registreerimist kontrollida, ega kõnealune sõiduk ei ole seotud ühegi 
liikluseeskirja rikkumise menetlusega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriigid peavad tagama, et 
sõidukite registreerimisasutused järgivad 
käesoleva määruse ettekirjutusi. Seetõttu 
on olulise tähtsusega andmete 
vastastikune tunnustamine ja 
elektrooniline vahetus.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste sõidukite suhtes:

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste mootorsõidukite registreerimise
suhtes:

Selgitus

Määruse eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast kuuekuist ajavahemikku võib 
teises liikmesriigis registreeritud ja seal 
asuva sõiduki omanik ikkagi taotleda oma 
sõiduki registreerimist 
elukohaliikmesriigis.

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse selgemaks registreerimiseeskirjad olukorras, kui 
kodaniku kasutada on üks sõiduk tema elukohaliikmesriigis ja teine teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus nimetatud andmeühikute 
hankimisel ja töötlemisel järgitakse ELi ja 
riikide õigusakte üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel.
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 9. juuli 
2012. aasta arvamust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) järgmise kohustusliku 
tehnohoolduse tähtaeg on möödunud.

Selgitus

Kui järgmise kohustusliku tehnohoolduse tähtaeg on möödunud, peab registreerimisasutus 
viima läbi kõnealuse sõiduki ülevaatuse, et tagada liiklusohutus.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui teises liikmesriigis registreeritud 
sõiduk on uuesti registreeritud, teavitab 
asjaomane registreerimisasutus vastavalt 
artiklile 7 sellest viivitamata selle 
liikmesriigi registreerimisasutust, kus 
asjaomane sõiduk oli viimati registreeritud.

5. Kui ühes liikmesriigis registreeritud 
sõiduk registreeritakse uuesti teises 
liikmesriigis, teavitab asjaomane 
registreerimisasutus vastavalt artiklile 7 
sellest viivitamata selle liikmesriigi 
registreerimisasutust, kus asjaomane 
sõiduk oli viimati registreeritud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) puudub mootorsõiduki valdaja 
vastutuskindlustus, mis on sõiduki 
registreerimise eeltingimus;
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Selgitus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus aitab olulisel määral kaitsta Euroopas 
liiklusõnnetuse ohvreid ning peaks jääma sõidukite registreerimise eeltingimuseks riikides, 
kes on kõnealuse põhimõtte lisanud oma õigusaktidesse.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sõiduki registreerimisdokumendid on 
varastatud, välja arvatud juhul, kui 
registreerimistunnistuse omanik suudab 
vaieldamatult tõestada, et ta on sõiduki 
omanik.

ii) sõiduki registreerimisdokumendid on 
kadunud või varastatud, välja arvatud 
juhul, kui registreerimistunnistuse omanik 
suudab vaieldamatult tõestada kas seda, et 
ta on sõiduki omanik, või et ta on 
registreerimisdokumentide seaduslik 
valdaja.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse selgitada, et registreerimisdokumentide 
seaduslik valdaja ja sõiduki omanik ei pruugi olla samad isikud, ja järelikult võib 
dokumentide valdaja oma olukorda selgelt näidates vältida ametivõimude äraütlevat otsust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) järgmise kohustusliku tehnohoolduse 
tähtaeg on möödunud.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 4 kohta esitatud muudatusettepanekuga, mille 
kohaselt registreerimisasutus võib viia läbi sõiduki ülevaatuse, kui järgmise kohustusliku 
tehnohoolduse tähtaeg on möödunud.

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sõiduki registreerimisdokumendid on 
varastatud, välja arvatud juhul, kui 
registreerimistunnistuse omanik suudab 
vaieldamatult tõestada, et ta on sõiduki 
omanik.

ii) sõiduki registreerimisdokumendid on 
kadunud või varastatud, välja arvatud 
juhul, kui registreerimistunnistuse omanik 
suudab vaieldamatult tõestada kas seda, et 
ta on sõiduki omanik või et ta on 
registreerimisdokumentide seaduslik 
valdaja.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse selgitada, et registreerimisdokumentide 
seaduslik valdaja ja sõiduki omanik ei pruugi olla samad isikud, ja järelikult võib 
dokumentide valdaja oma olukorda selgelt näidates vältida ametivõimude äraütlevat otsust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
selliste ühiste menetluste ja tehniliste 
kirjelduste sätestamiseks, mis on vajalikud 
lõikes 2 osutatud tarkvararakenduse 
loomiseks, sh vahetatavate andmete 
vormingu, riiklikele elektroonilistele 
registritele juurdepääsu ja neist 
elektroonilise päringu tegemise tehniliste 
menetluste ning turvamehhanismide 
loomiseks. Need rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
selliste ühiste menetluste ja tehniliste 
kirjelduste sätestamiseks, mis on vajalikud 
lõikes 2 osutatud tarkvararakenduse 
loomiseks, sh vahetatavate andmete 
vormingu, riiklikele elektroonilistele 
registritele juurdepääsu ja neist 
elektroonilise päringu tegemise tehniliste 
menetluste ning turvamehhanismide 
loomiseks.

Komisjon hindab regulaarselt 
vahetatavate andmete kaitseks võetavate 
turvameetmete nõuetekohasust, võttes 
arvesse tehnoloogia ja riskide arengut. 
Komisjon võtab vajadusel vastu 
rakendusaktid turvameetmete 
ajakohastamiseks.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 9. juuli 
2012. aasta arvamust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettevõtja turustab sõidukeid või osutab 
sõidukite katsetamis-, remondi- või 
hooldusteenuseid;

(b) ettevõtja toodab või turustab sõidukeid 
või osutab sõidukite katsetamis-, remondi-
või hooldusteenuseid;

Selgitus

Oluline on lisada käesolevasse punkti ka tootjate tegevus, sest neil on samuti vaja 
registreerimist nagu teistes nimetatud tegevusvaldkondadeski.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtjal on hea maine ja vajalik 
ametialane pädevus.

(c) ettevõtjal on vajalik ametialane 
pädevus.

Selgitus

Hea maine on subjektiivne hinnang, millest tuleks määruses hoiduda.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Sõiduki ettevõtja nimele väljastatud 
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registreerimistunnistuse kehtivusaeg ei 
ületa kolme kuud. Tunnistus kaotab 
kehtivuse niipea kui enam ei täideta 
mõnda käesoleva artikli lõikes 1 toodud 
kriteeriumidest.

Selgitus

Sõiduki ettevõtja nimele registreerimise tunnistuse kehtivus on liiga oluline, et seda 
kehtestataks delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni võtab vastu rakendusaktid 
ettevõtja nimele väljastatud 
registreerimistunnistuse vormingu ja 
näidise kehtestamiseks.

välja jäetud

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Selgitus

Sõiduki ettevõtja nimele registreerimise tunnistuse vorming ja selle näidis kuuluvad direktiivi 
1999/37/EÜ kohaldamisalasse. Seepärast on otstarbekas käsitleda seda aspekti nimetatud 
direktiivi läbivaatamise raames (menetlemisel Euroopa Parlamendis ja nõukogus) ja mitte 
käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva artikli sätted ei mõjuta 
kehtivaid riiklikke eeskirju ajutise 
registreeringu ja ettevõtja nimele 
registreerimise kohta.
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Selgitus

Käesoleva määruse reguleerimisalaks on mootorsõidukite uuesti registreerimine teises 
liikmesriigis. Selle muudatusettepanekuga tahetakse täpsustada, et määrus ei mõjuta ajutise 
registreeringu ja ettevõtja nimele registreerimise kohta käivaid riiklikke eeskirju.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Sõidukite registreerimisasutused 
tagavad üldsusele kerge juurdepääsu 
reeglitele, mida kohaldatakse sõidukite 
registreerimisega seotud andmete 
töötlemisele, kaas arvatud andmete 
säilitamise tähtaeg ja direktiivi 95/46/EÜ 
artiklites 10 ja 11 ette nähtud teave.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 9. juuli 
2012. aasta arvamust.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 10 osutatud volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artiklis 10 osutatud volitused antakse 
komisjonile viieks aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast. Komisjon 
koostab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase ajavahemiku lõppu. Pärast 
aruande esitamist uuendatakse volituste 
delegeerimist automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
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Selgitus

Parlamendi tavapärase seisukoha lisamine, mille kohaselt volitusi ei anta määramata ajaks ja 
mille kohaselt komisjon peab esitama delegeeritud volituste kohta aruande, enne kui 
kaalutakse volituste uuendamist.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab aruande kõnealuse 
määruse hindamise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule [lisada 
kuupäev: neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. Komisjon esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks ning 
muude liidu õigusaktide kohandamiseks, 
eelkõige võttes arvesse võimalust 
halduskorda kodanike ja ettevõtete jaoks 
veelgi enam lihtsustada.

Komisjon esitab aruande kõnealuse 
määruse hindamise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule [lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. Komisjon esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks ning 
muude liidu õigusaktide kohandamiseks, 
eelkõige võttes arvesse võimalust 
halduskorda kodanike ja ettevõtete jaoks 
veelgi enam lihtsustada.

Selgitus

Selle ajavahemiku lühendamine, mille järel komisjon peab esitama aruande parlamendile ja 
nõukogule, parandab seadusandlikku kontrolli.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab aruande kõnealuse 
määruse hindamise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule [lisada 
kuupäev: neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. Komisjon esitab 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks ning 
muude liidu õigusaktide kohandamiseks, 
eelkõige võttes arvesse võimalust 
halduskorda kodanike ja ettevõtete jaoks 
veelgi enam lihtsustada.

Komisjon esitab aruande kõnealuse 
määruse hindamise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule [lisada 
kuupäev: neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. Aruanne sisaldab ka 
teavet rakendamise kohta riigi tasandil eri 
liikmesriikides. Komisjon esitab vajaduse 
korral asjakohased ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks ning muude liidu 
õigusaktide kohandamiseks, eelkõige 
võttes arvesse võimalust halduskorda 
kodanike ja ettevõtete jaoks veelgi enam 
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lihtsustada.
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