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Muudatusettepanek 52
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kõigis liikmesriikides on olemas 
sõidukite registreerimissüsteem, mis 
hõlmab sõidukile riikliku maanteeliikluse 
loa andmist, mille käigus sõiduk 
identifitseeritakse ja sellele omistatakse 
registreerimisnumber. Samas on paljud 
asjaomased eeskirjad riigiti lahknevad, 
keerukad ja koormavad. Seepärast loovad 
sõidukite registreerimisprobleemid tõkkeid 
siseturul ja takistavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõidukite vaba 
liikumist liidu piires.

(1) Kõigis liikmesriikides on olemas 
sõidukite registreerimissüsteem, mis 
hõlmab sõidukile riikliku maanteeliikluse 
loa andmist, mille käigus sõiduk 
identifitseeritakse ja sellele omistatakse 
registreerimisnumber. Samas on paljud 
asjaomased eeskirjad riigiti lahknevad, 
keerukad ja koormavad. Seepärast loovad 
sõidukite registreerimisprobleemid tõkkeid 
siseturul, kahjustavad eriti tööjõu liikuvust
ja takistavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõidukite vaba 
liikumist liidu piires.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Hans-Peter Martin

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 
mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On 
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 

(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 
mootorsõidukite vaba liikumine ja 
vähendada kodanike, ettevõtjate ja 
registreerimisasutuste halduskoormust. On 
asjakohane, eelkõige kodanike ja ettevõtete 
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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.

jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud ja tarbijasõbralik 
registreerimismenetlus, mis hõlmab teises 
liikmesriigis väljastatud dokumentide ja 
seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamist ning näeb ette pädevate 
asutuste vahelise halduskoostöö puuduvate 
andmete hankimisel.

Or. de

Muudatusettepanek 54
Othmar Karas, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Selleks et kodanikel või ettevõtjatel, 
eriti neil, kes omandavad teises 
liikmesriigis registreeritud sõiduki, oleks 
lihtsam registreerimistunnistust hinnata, 
tuleks selle vorm ühtlustada kõikides 
liikmesriikides kooskõlas nõukogu 
direktiiviga 1999/37/EÜ.

Or. en

Selgitus

Ühtne registreerimistunnistus tagab liiklusõnnetuste korral sõiduki omaniku tuvastamise.

Muudatusettepanek 55
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kodanikel ja ettevõtjatel peaks 
samuti olema võimalus valida 
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registreerimismärgi või ajutise 
siirderegistreerimismärgi riigi ja liidu 
värvide vahel, selleks et teises liikmesriigis 
omandatud sõidukid ümber registreerida 
või, vajaduse korral, teise liikmesriiki 
viimise eesmärgil ajutiselt registreerida.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesolevas määruses tuleks arvesse 
võtta, et teatavatel ajaloolise väärtusega 
sõidukitel puudub täielik 
originaaldokumentatsioon kas seetõttu, et 
kõnealune sõiduk on maha kantud ja 
seejärel taastatud või seetõttu, et nad 
toodeti enne liikmesriikide 
registreerimissüsteemide sisseseadmist või 
nad olid algselt võidusõidu- või 
militaarsõidukid. Käesoleva määrusega 
tuleks tagada, et neid sõidukeid saab 
seaduslikult ühest liikmesriigist teise viia 
ja registreerida, viidates ainult 
kättesaadavale dokumenteeritud tõendile 
valmistamisaja või esmase registreerimise 
kohta, kui need sõidukid on vähemalt 30 
aastat vanad või vanemad.

Or. en

Selgitus

Ajalooliste sõidukite jaoks on vaja erandit.

Muudatusettepanek 57
Preslav Borissov
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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, nimelt 
Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade 
infosüsteemi (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,

Or. en

Muudatusettepanek 58
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tagama, et Euroopa mootorsõidukite ja 
juhilubade infosüsteem (EUCARIS) 
rakendatakse täielikult ja see on toimiv 
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käesoleva määruse eesmärgil 
kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Enne 2013. aastat oleksid kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki pidanud rakendama EUCARISe 
teabe vahetamiseks sõidukite ja juhilubade kohta, mida ei ole aga tehtud eelkõige 
korralduslike ja õiguslike probleemide tõttu.

Muudatusettepanek 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide suveräänseid maksuõigusi 
kehtestada ja koguda kohaldatavaid 
makse seoses sõidukitega, mille kohta 
käesolev määrus kehtib. 

Or. en

Selgitus

Parem on lisada see tekst artiklisse 1, tagamaks, et käesoleva määruse kehtestamisega ei 
mõjutata maksuõigusi. Esildatud määruse eesmärk on lihtsustada juba teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki registreerimisega seotud formaalsusi ja tingimusi, seetõttu ei 
tohiks see kuidagi mõjutada õigust kehtestada maksu konkreetsesse liikmesriiki sisenevale 
sõidukile.

Muudatusettepanek 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide õigust võtta seaduse 
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tasandil vajalikke meetmeid, et ennetada 
maksudest hoidumist seoses sõidukitega, 
mille kohta käesolev määrus kehtib.

Or. en

Selgitus

Oleks eelistatav, kui viide liikmesriikide õigusele võtta vajalikke meetmeid olukorras, kus 
ilmneb maksudest hoidumist, paigutataks artiklisse 1, et astuda vastu olukordadele, kus 
esildatud määrus võiks tahtmatult viia tavadeni, mille tagajärjeks on maksudest hoidumine.

Muudatusettepanek 61
Toine Manders

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; 
liisingu korral tähendab 
„registreerimistunnistuse omanik” ka 
füüsilist või juriidilist isikut, kellest on 
saanud lepingu alusel sõiduki ajutine 
valdaja;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „valdaja” – registreerimistunnistusel 
märgitud, registreeritud isikust erinev 
isik;

Or. hu
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Selgitus

Nõukogu ettepaneku artikli 2 lõikes 3 määratletakse registreerimistunnistuse omanikuna isik, 
kelle nimele on sõiduk registreeritud. Samas ei pruugi tegelikkuses registreerimistunnistusel 
märgitud isik ja isik, kelle nimele sõiduk on registreeritud, olla üks ja sama. Näiteks liisitud 
sõiduki puhul, kui registreeritud isik on omanik, registreerimistunnistuse omanik aga valdaja.

Muudatusettepanek 63
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võib nõuda teises 
liikmesriigis registreeritud sõiduki 
registreerimist oma territooriumil ainult 
juhul, kui registreerimistunnistuse 
omanikul on tema territooriumil alaline 
elu- või asukoht.

1. Liikmesriik võib nõuda teises 
liikmesriigis registreeritud sõiduki 
registreerimist oma territooriumil ainult 
juhul, kui registreerimistunnistuse 
omanikul või sõiduki kasutajal on tema 
territooriumil alaline elu- või asukoht.

Or. fi

Muudatusettepanek 64
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigiks, mille territooriumil on 
registreerimistunnistuse omanikul alaline 
elu- või asukoht, on

Liikmesriigiks, mille territooriumil on 
registreerimistunnistuse omanikul või 
sõiduki kasutajal alaline elu- või asukoht, 
on

Or. fi

Muudatusettepanek 65
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides i ja ii sätestatud tingimused ei 
mõjuta liikmesriikide õigust kehtestada 
riiklike õigusaktide kaudu füüsiliste 
isikute alalise elukoha määramisega 
seotud lisanõudeid.

Or. nl

Muudatusettepanek 66
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigi valikul võib füüsilise 
isiku puhul määrata ainsa 
elukohakriteeriumina registrisse 
kandmise kriteeriumi, samas kui filiaali 
või muu juriidilise isiku puhul on 
registreering kehtiv ainult registreerinud 
liikmesriigi territooriumil liiklemiseks. 
Selle piiranguga võib liikmesriik lubada 
registreerimist ühenduse mitteresidendist 
kodanikule, kes soovib, et tema käsutuses 
oleks sõiduk selles liikmesriigis.

Or. it

Selgitus

Kodanike viibimist liikmesriikides käsitlevad Euroopa õigusnormid lubavad liikmesriikidel 
lasta kodanikel üle kolme kuu pikkuse riigis viibimise korral ennast registreerida kohalikus 
rahvastikuregistris. Seepärast tuleb lubada sellist kriteeriumit, et teha kindlaks 
registreerimisõigus, mis on registreerimise kriteerium ja kindlus. Samas tuleks ilmselgetel 
põhjustel jätta vabadus omada sõidukit, olenemata elukohast teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 67
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Piiriülesel liiklemisel peab sõiduki 
juht olema valmis õiguspärast sõiduki 
valdamist ja kasutamist dokumentidega 
tõendama. Liikmesriigid võivad 
kehtestada ja reglementeerida kontrolle 
teises liikmesriigis registreeritud ja nende 
oma territooriumil liiklevate sõidukite üle, 
hankides teavet ja võttes vajaduse korral 
registreerimistunnistuse ära kuni 30 
päevaks, lubades vahepeal ajutiselt 
sõiduki liiklemist, kui sõiduki juht on 
liikmesriigis registreeritud elukohaga või 
liikmesriigi väljastatud juhiloaga 
füüsiline isik või kui tema valduses 
olevatest dokumentidest ei nähtu, et tema 
elukoht on välisriigis või mille alusel ta 
sõidukit valdab. Kui tuvastatakse, et 
sõidukit ei kasutata või see ei ole 
registreeritud nõuetekohaselt, võetakse 
registreerimistunnistus ära lõplikult. 
Registreerimistunnistuse ajutisest ja 
lõplikust äravõtmisest teavitatakse 
registreerimiskoha liikmesriiki.

Or. it

Selgitus

On ainult üks lihtne ja tõhus viis, kuidas takistada õigusaktide täitmise vältimist, õigusaktidest 
kõrvalehoidmist jne…. sõidukite valdamises ja kasutamises (ning seega reguleerida 
registreerimist) ELis: panna vastutus sõidukiomanikele ja -juhtidele, kui nad liiklevad mõnes 
teises liikmesriigis kui riik, kus sõiduk registreeriti, tehes kontrollimise hõlpsaks.

Muudatusettepanek 68
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui registreerimistunnistuse omanik asub 
alaliselt teise liikmesriiki, peab ta

(a) kohe teavitama selle liikmesriigi 
pädevat registreerimisasutust;
(b) taotlema eelmises liikmesriigis 
registreeritud sõiduki registreerimist kolme
kuu jooksul pärast sinna saabumist.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hu

Selgitus

Direktiivi 2004/38/EÜ artikkel 7 tagab liidu kodanikele võimaluse elada teises liikmesriigis.
Kogemus näitab, et residendiks registreerimisest arvates on sõiduki registreerimiseks vaja 
veel keskmiselt kolme kuud.

Muudatusettepanek 70
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 71
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui registreerimistunnistuse omanik asub 
alaliselt teise liikmesriiki, peab ta taotlema 
eelmises liikmesriigis registreeritud sõiduki 
registreerimist kuue kuu jooksul pärast 
sinna saabumist. Liikmesriigid võivad 
nõuda, et ümberregistreerimise taotlus 
esitatakse lühema aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Kuna tegemist on määrusega, kohaldatakse seda liikmesriikide seadustes otse ja mööndus on 
vaja teha ka neile seadustele, mis juba nõuavad kohest ümberregistreerimist või lühikest 
tähtaega.

Muudatusettepanek 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigis registreeritud sõiduki 
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omaniku muutumise korral ja selle 
sõiduki viimise korral teise liikmesriiki, 
mis on sõiduki uue omaniku alaline 
asukoht, taotleb uus omanik sõiduki 
registreerimist 30 päeva jooksul alates 
sõiduki viimisest teise liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõiduki kasutamist esimeses lõigus 
osutatud ajavahemiku jooksul ei piirata.

Sõiduki kasutamist esimeses ja teises
lõigus osutatud ajavahemike jooksul 
sõiduki registreerimisega seotud põhjustel
ei piirata.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Othmar Karas, Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad 
sanktsioonid, kui registreerimistunnistuse 
omanik ei registreeri oma sõidukit artikli 
4 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul 
ümber. Need sanktsioonid võivad hõlmata 
karistusi või sõiduki kasutamise piiramist 
kuni ümberregistreerimise eduka 
taotlemiseni.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva määruse nõuete täitmiseks peaks olema teatav stiimul või karistused, kui 
sõidukiomanikud ei registreeri oma sõidukit õigel ajal ümber.

Muudatusettepanek 75
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõidukite registreerimisasutus tunnustab 
teistes liikmesriikides väljastatud 
tehnoülevaatuse tunnistusi kooskõlas 
määrusega 2013/xx/EL1. 
__________________
1 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)). 

Or. en

Muudatusettepanek 76
Malcolm Harbour

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui sõiduki ümberregistreerimise 
taotlus on laekunud ja sõiduk pärineb 
teisest liikmesriigist, tunnustavad 
registreerimisasutused sõiduki 
tehnoülevaatuse tunnistust, kui selle 
kehtivus on ümberregistreerimise ajal 
kindlaks tehtud. Tunnustus antakse 
samaks ajavahemikuks nagu tunnistuse 
algne kehtivusaeg, välja arvatud juhul, 
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kui tunnistuse algne kehtivusaeg ületab 
maksimaalse seadusliku kestuse 
liikmesriigis, kus sõiduk ümber 
registreeritakse. Sel juhul kohandatakse 
kehtivusaega allapoole ja arvutatakse 
alates kuupäevast, millal sõiduk sai 
algupärase tehnoülevaatuse tunnistuse. 
Enne käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva teavitavad liikmesriigid üksteist 
tehnoülevaatuse tunnistuse vormist, mida 
nende asjaomased pädevad asutused 
tunnustavad, samuti annavad juhtnöörid 
autentsuse kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

See on tekst, mille võttis vastu transpordi- ja turismikomisjon tehnoülevaatuse määruse kohta 
seoses tehnoülevaatuse tunnistuste vastastikuse tunnustamisega. Käesolev muudatusettepanek 
tagab vastavuse selle sättega, mis töötati esmalt välja selleks, et hõlbustada mootorsõidukite 
ümberregistreerimist kogu liidus.

Muudatusettepanek 77
Toine Manders

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 
tuvastada sõiduki enne, kui nad 
registreerivad teisest liikmesriigist pärit 
sõiduki. Sõidukite registreerimisasutused 
võivad enne teises liikmesriigis 
registreeritud sõiduki uut registreerimist 
teha selle sõiduki tehnilist ülevaatust 
ainult juhul, kui

Or. en

Muudatusettepanek 78
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui liikmesriik saab teatise sõiduki 
registreerimise kohta teises liikmesriigis, 
nagu on sätestatud lõikes 5, tühistab ta 
viivitamatult sõiduki registreerimise oma 
territooriumil. Erand tehakse riikides 
kehtestatud autoregistrist kustutamise 
menetlustele.

Or. it

Selgitus

Lisaks automaatsele teatamisele säilivad siiski sõiduki riiklikust autoregistrist kustutamise 
riiklikud menetlused, kus see ei soodusta pettusi ja eelkõige on vaja kaitsta sõidukile võetud 
või sõidukiga tagatud laene (nt liisinguga ostetud sõidukid, mille maksed ei ole veel 
lõpetatud).

Muudatusettepanek 79
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Sõiduki registreerimismärgi valimine

1. Sõiduki ümberregistreerimisel lasevad 
liikmesriigid valida kas oma riigi või liidu 
värvidega või ka personaliseeritud 
registreerimismärgi. 
2. Liidu värvides registreerimismärgil on 
kollased tähe- või numbrimärgid sinisel 
taustal vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 2411/98.
3. Lõikes 1 nimetatud valik ei piira 
liikmesriikide õigust oma riikliku 
koodisüsteemi kujundamiseks.
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Or. it

Selgitus

Mõnes tegevusharus, näiteks rendi- ja liisingufirmade puhul, tuleb kasuks võimalus kasutada 
autodel üht värvi registreerimismärke. Nii saavad firmad kujundada oma autopargile ühtlase 
väljanägemise. Sõiduki registreerimine jääb endiselt selle liikmesriigi pädevusse, kus sõiduk 
registreeritakse. Lisaks antakse sellistele ettevõtetele, nagu ka igaühele, võimalus saada 
personaliseeritud registreerimismärk, nagu see mõnes liikmesriigis juba toimub.

Muudatusettepanek 80
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) sõidukil ei ole 
tsiviilvastutuskindlustust.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Daniël van der Stoep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kui mis tahes põhjusel keeldumine 
on lubatud liikmesriigi õigusaktidega.

Or. nl

Muudatusettepanek 82
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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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.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 83
Hans-Peter Martin

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. Asjaomasel 
isikul on õigus kolme 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 kolme kuu 
jooksul taotluse saamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 84
Othmar Karas, Andreas Schwab
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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. 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. Kuu jooksul 
pärast seda, kui pädev sõidukite 
registreerimisasutus on saanud selle 
taotluse, ei kasutata sõidukit avalikel 
teedel.

Or. en

Selgitus

Juhtudel, kui sõiduk on tõsiselt kahjustatud või lammutatud või kui järgmise kohustusliku 
tehnoülevaatuse kuupäev on möödas, ei tohiks sõidukit liiklusohutuse põhjustel avalikel teedel 
kasutada.

Muudatusettepanek 85
Catherine Stihler

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 

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 
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esitada läbivaatamise taotlemise põhjused. 
Pädev sõidukite registreerimisasutus 
kinnitab või tühistab oma otsuse ühe kuu 
jooksul taotluse saamisest.

esitada läbivaatamise taotlemise põhjused. 
Pädev sõidukite registreerimisasutus 
kinnitab või tühistab oma otsuse ühe kuu 
jooksul taotluse saamisest. Keeldumise 
läbivaatamise jooksul ei kasutata sõidukit 
avalikel teedel.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kohaldavad 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, 
kui artikli 4 lõikes 1 sätestatud tähtaja 
jooksul ümberregistreerimist ei taotleta. 
Sellised karistused võivad hõlmata trahvi 
ja sõiduki konfiskeerimist kuni 
menetluses oleva ümberregistreerimise 
taotluse eduka lõpetamiseni. Neid 
karistusi ei kohaldata või need 
hüvitatakse, kui ümberregistreerimine on 
tegemata liikmesriikide pädevate asutuste 
vea tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ildikó Gáll-Pelcz

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 

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

vastava liikmesriigi asutuselt sellele 
ajutise registreerimistunnistuse väljastamist 
sõiduki viimiseks teise liikmesriiki. Ajutise 
registreerimistunnistuse kehtivusaeg on 30 
päeva.

Or. hu

Selgitus

Sihtriigil ei ole ostetud sõiduki andmeid. Ostetud sõiduki andmed on olemas riigil, kus sõiduk 
viimati registreeriti (päritoluriik). Seega on asjakohane, et see riik väljastab ajutise 
registreerimistunnistuse.

Muudatusettepanek 88
Preslav Borissov

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. 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 ja seda tunnustavad kõik 
liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Lara Comi

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 

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

registreerimisasutuselt sellele ajutise 
registreerimistunnistuse väljastamist 
sõiduki viimiseks oma elukoha
liikmesriiki sõiduki seal registreerimiseks. 
Ajutise registreerimistunnistuse 
kehtivusaeg on 30 päeva.

Or. it

Selgitus

Igaühel peab olema võimalik saada ajutine registreerimistunnistus, kuid konkreetsel otstarbel 
ja nii, et seda registreerimist ei saaks kuritarvitada ega kasutada spekuleerimiseks.

Muudatusettepanek 90
Othmar Karas, Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud ostetud sõidukid, kehtib 
esimene lõik ka päritud, võidetud või 
kingiks saadud sõidukite kohta, kui 
omanik suudab tõestada, et kasutab või 
omab sõidukit õiguspäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast ajutise 
registreerimistunnistuse kehtivusaja 
möödumist peab sõiduki omanik oma 
sõiduki selle sihtliikmesriigis 
registreerima.

Or. en
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Selgitus

Peab olema selge, et pärast ajutise registreerimistunnistuse kehtivusaja möödumist tuleb auto 
ikkagi selle sihtliikmesriigis nõuetekohaselt registreerida.

Muudatusettepanek 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui sõidukil ei ole 
tsiviilvastutuskindlustust, juhul kui selline 
kindlustus on sõiduki registreerimise 
eeltingimus.

Or. en

Selgitus

See artiklis 5 sätestatud keeldumise põhjus peaks samuti kehtima ajutise 
registreerimistunnistuse väljastamise kohta, kuna mootorsõiduki vastutuskindlustus aitab 
kaasa liiklusohvrite kaitsele.

Muudatusettepanek 93
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui sõidukil ei ole 
tsiviilvastutuskindlustust.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Daniël van der Stoep
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui mis tahes põhjusel keeldumine 
on lubatud liikmesriigi õigusaktidega.

Or. nl

Muudatusettepanek 95
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et registreerida teises 
liikmesriigis registreeritud sõiduk, tagavad 
asjaomase teise liikmesriigi sõidukite 
registreerimisasutused juurdepääsu 
riiklikusse sõidukiregistrisse kantud 
andmetele, mis vastavad I lisas sätestatud 
andmeühikutele.

1. Selleks et registreerida teises 
liikmesriigis registreeritud sõiduk, tagavad 
asjaomase teise liikmesriigi sõidukite 
registreerimisasutused juurdepääsu 
riiklikusse sõidukiregistrisse kantud 
andmetele, mis vastavad I lisa punktides 
1–34, 44 ja 48–60 sätestatud 
andmeühikutele. Nad võivad anda teiste 
liikmesriikide sõidukite 
registreerimisasutustele juurdepääsu 
ametlikes sõidukiregistrites hoitavatele 
andmetele, mis vastavad I lisa punktides 
35–43, 45–47 ja 61 sätestatud 
andmeühikute. 
Esimest lõiku kohaldades koguvad 
sõidukite registreerimisasutused andmeid 
I lisa punktides 1–34, 44 ja 48–60 
sätestatud andmeühikute kohta. Nad 
võivad koguda andmeid I lisa punktides 
35–43, 45–47 ja 61 sätestatud 
andmeühikute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Preslav Borissov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõiget 1 kohaldades kasutavad sõidukite 
registreerimisasutused II lisas sätestatud 
tarkvararakendusi.

Lõiget 1 kohaldades kasutavad sõidukite 
registreerimisasutused II lisas sätestatud 
Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade 
infosüsteemi (EUCARIS).

Or. en

Muudatusettepanek 97
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade 
infosüsteemi rakendavad kõik 
liikmesriigid ja et see on täielikult toimiv.

Or. en

Selgitus

Praegu vahetavad mõningad liikmesriigid sõidukeid ja juhilubasid puudutavat teavet 
EUCARISe kaudu, kuid süsteemi ei ole rakendatud ja see ei ole toimiv mitte kõigis 
liikmesriikides. Seetõttu selleks, et muuta käesolev määrus tõhusaks, tagab komisjon, et 
EUCARIS töötab kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 98
Hans-Peter Martin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 99
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sõidukite registreerimisasutus võib 
sõidukite tootjatele, sõidukiosade 
tootjatele, autoremondi töökodadele, 
müüjatele, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Othmar Karas

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 turustab sõidukeid, 
transpordib neid piiriüleselt või osutab 
sõidukite katsetamis-, remondi- või 
hooldusteenuseid;

Or. en
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Selgitus

Ettevõtjad, kes veavad sõidukeid üle piiride turustajatele, tuleks samuti ametialase 
registreerimise režiimi lülitada.

Muudatusettepanek 101
Toine Manders

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

Or. en

Muudatusettepanek 102
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt 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 olemas 
kohustuslik kehtiv liikluskõlbulikkuse 
tõend. Selliseid sõidukeid ei tohi kasutada 
inimeste või kaupade veoks kaubanduslikul 
eesmärgil.

Or. pl

Muudatusettepanek 103
Daniël van der Stoep
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei või takistada ettevõtja 
nimele väljastatud registreerimistunnistust 
omavate sõidukite vaba liikumist põhjustel, 
mis on seotud sõiduki registreerimisega.

4. Liikmesriigid võivad takistada ettevõtja 
nimele väljastatud registreerimistunnistust 
omavate sõidukite vaba liikumist põhjustel, 
mis on seotud sõiduki registreerimisega.

Or. nl

Muudatusettepanek 104
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sõidukite ettevõtja nimele 
registreerimise tunnistusi tunnustatakse 
vastastikku kõikides liikmesriikides 
edasitoimetamise teekonna, kontrolli ja 
katsetamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühes liikmesriigis väljastatud sõiduki 
ettevõtja nimele registreerimise tunnistust 
tunnustatakse kõikides liikmesriikides.

Or. en



PE513.178v01-00 30/40 AM\938979ET.doc

ET

Muudatusettepanek 106
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sõiduki ettevõtja nimele 
registreerimise tunnistuse kehtivusaeg ei 
ületa kolme kuud. Kehtivus lõpeb niipea, 
kui üht käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud kriteeriumidest enam ei täideta.

Or. en

Selgitus

Sõiduki ettevõtja nimele registreerimise tunnistuse kehtivusaeg tuleks selgelt kindlaks 
määrata.

Muudatusettepanek 107
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Sõiduki registreerimismärgi valik

1. Liikmesriigid pakuvad võimalust valida 
sõiduki ümberregistreerimine, ajutine 
registreerimine teise liikmesriiki viimiseks 
või sõiduki ettevõtja nimele 
registreerimine registreerimismärgiga kas 
riigi või liidu värvides.
2. Kui pakutakse registreerimismärki liidu 
värvides, koosneb see kollastest koodidest 
sinisel põhjal kooskõlas nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2411/98.
3. Kui ajutist registreerimismärki teise 
liikmesriiki viimiseks pakutakse liidu 
värvides, koosneb see sinistest koodidest 
kollasel põhjal kooskõlas nõukogu 
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määrusega (EÜ) nr 2411/98.
4. Lõikes 1 osutatud valik ei piira 
liikmesriikide õigust määrata kindlaks 
oma riiklikke koodisüsteeme.

Or. en

Selgitus

Mõne ettevõtja, näiteks rendi- ja liisinguettevõtjate jaoks oleks kasulik võimalus kasutada 
oma sõidukitel sama värvi nii registreerimismärkidel kui ka ajutistel registreerimismärkidel. 
See pakuks ettevõtjatele võimalust valida oma sõidukipargile ühtne väljanägemine. Sõiduki 
registreerimine jääb selle liikmesriigi pädevusse, kus sõiduk registreeritakse.

Muudatusettepanek 108
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave sõidukite registreerimise kohta 
asjaomase asutuse asukohaliikmesriigis;

(a) teave sõidukite registreerimisega 
seotud menetluste, samuti nõutavate 
dokumentide kohta asjaomase asutuse 
asukohaliikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Adam Bielan

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 kohta 
asjaomase asutuse asukohaliikmesriigis, 
eelkõige nõutavad dokumendid, tasud, 
otsuse ooteaeg ja menetlused;

Or. pl
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Muudatusettepanek 110
Malcolm Harbour

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].

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus nõuab rakendamiseks pikemat aega kui üks aasta, eeskätt on riiklikel 
registreerimisasutustel vaja sisestada rohkem andmevälju, et koguda kokku kõik määruse 
eelnõus sätestatud andmed sõidukite esmase ümberregistreerimise kohta ELi asjaomases 
liikmesriigis. Vähemalt kümme lisavälja on vaja saada tootjatelt koos teiste andmetega, mis 
nõuab uute süsteemide väljatöötamist, võimalik, et see hõlmab ka kindlustussektorit.

Muudatusettepanek 111
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek

Andmeühik Ühtlustatud koodid vastavalt direktiivile 
1999/37/EÜ

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 (D.2)

- variant (kui on teada)
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- versioon (kui on teada)

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: 1. telg (kg)

(N.1)

19. Sõidukite puhul, mille lubatud 
kogumass ületab 3 500 kg, suurima 
tehniliselt lubatud täismassi jaotuvus 
telgede vahel: 2. telg (kg), vajaduse korral

(N.2)

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

(N.3)

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

(N.4)

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

(N.5)

23. Haagise suurim tehniliselt lubatud (O.1)



PE513.178v01-00 34/40 AM\938979ET.doc

ET

järelveetav mass: piduritega (kg)

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; 

(V.9)
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viide direktiivi 70/220EMÜ või direktiivi 
88/77/EMÜ alusel kohaldatavale 
versioonile

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 kuupäev --

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

Muudatusettepanek

Andmeühik Ühtlustatud koodid vastavalt direktiivile 
1999/37/EÜ

1. Riik, kus sõiduk on registreeritud --

2. Registreerimisnumber (A)

3. Sõiduki esmase registreerimise kuupäev1 (B)

4. Registreerimistunnistuse 
identifitseerimisnumber(-numbrid)

--

5. Registreerimistunnistuse väljastanud 
asutuse nimi

--
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6. Sõiduki mark (D.1)

7. Sõiduki tüüp (D.2)

- variant (kui on teada)

- versioon (kui on teada)

8. Sõiduki ärinimi (ärinimed) (D.3)

9. Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-
kood)

(E)

10. Mass: suurim tehniliselt lubatud 
täismass, v.a mootorrattad

(F0,1)

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: 1. telg (kg)

(N.1)

19. Sõidukite puhul, mille lubatud 
kogumass ületab 3 500 kg, suurima 
tehniliselt lubatud täismassi jaotuvus 
telgede vahel: 2. telg (kg), vajaduse korral

(N.2)

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

(N.3)

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

(N.4)

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

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)
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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 kuupäev --

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 Ajaloolise väärtusega sõidukite puhul, 
nagu on määratletud määruses 
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 
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registreerimisdokumendi puudumise 
korral viidata kättesaadavale tootmise aja 
või esmase registreerimise kuupäeva 
dokumenteeritud tõendile.

Or. en

Selgitus

Säte, mis lubab ajalooliste sõidukite ümberregistreerimist.

Muudatusettepanek 112
Preslav Borissov

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 kulutasuval ja 
turvalisel viisil, nii et edastatavate andmete 
turvalisus ja kaitse on tagatud sellisel 
suurimal määral, mida võimaldavad 
olemasolevad tarkvararakendused. 
Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade 
infosüsteemi (EUCARIS) kasutatakse 
käesoleva määruse kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Preslav Borissov

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, 
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põhjustamata kodanikele või ettevõtjatele 
täiendavat finantskoormust.

Or. en


