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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 [...].
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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 Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. juuli 2012. aasta arvamust1; 

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning transpordi- ja 
turismikomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

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.
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev määrus peaks aitama 
tugevdada liiklusohutuse olulisi 
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põhimõtteid ja tagatisi. Liidu õigusaktide 
kohaselt on sõidukite ja nende haagiste 
tehnoülevaatuse ühtlustatud eeskirjadel 
oluline osa kodanike ja ettevõtete 
halduskoormuse vähendamisel ja samas 
tagavad need ülevaatuse meetodite ja sisu 
hoogsa edasiarendamise. Liikmesriigid 
peaksid üksteise tehnoülevaatuste 
tulemusi vastastikku tunnustama. 
Liikmesriikide tehnoülevaatuste 
vastastikune tunnustamine eeldab ühtseid 
määratlusi ja võrreldavaid 
kontrollinõudeid, mida järgiksid kõik 
liikmesriigid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse tegeliku toimimise huvides rõhutatakse muudatusettepanekus 
kohaldatavate liidu õigusaktide täieliku rakendamise ja liikmesriikide koostöö vajalikkust.

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Selleks et üksikisikutel ja ettevõtetel, 
eriti neil, kes omandavad teises 
liikmesriigis registreeritud mootorsõiduki, 
oleks lihtsam registreerimistunnistust 
tunnustada, tuleks kõigis liikmesriikides 
ühtlustada selle formaat vastavalt 
nõukogu direktiivile 1999/37/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kodanikele ja ettevõtetele tuleks 
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tagada kindlustuskaitse koos madalate 
kindlustusmaksetega, kuna käesoleva 
määruse kohaselt võib liikluskindlustuse 
puudumise korral sõiduki 
registreerimisest keelduda.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Uued tehnoloogiad peaksid aitama 
mootorsõidukite piiriülesel liikumisel ja 
ümberregistreerimisel veelgi parandada 
jõustamist ja pettuste ärahoidmist.

Or. en

Selgitus

Sellised uuenduslikud tehnoloogiad nagu arukad liikluskaamerad ja 
raadiosagedustuvastusmärgised aitavad tulemuslikult võidelda sõidukite ja 
registreerimismärkidega sooritatavate pettuste vastu.

Muudatusettepanek 6
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 

(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 
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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 
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.

lisa ajakohastamisega ning mis käsitlevad 
tingimusi, mida peavad täitma sõiduki 
ettevõtja nimele registreerimise tunnistust 
kasutavad ettevõtted, järgimaks hea maine 
ja vajaliku ametialase pädevuse nõudeid ja
sellise tunnistuse kehtivusaega ning seoses 
raadiosagedustuvastusmärgistega, mis 
aitavad ära hoida pettusi 
registreerimismärkidega. Oluline on 
tagada, et komisjon korraldab 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 7
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 

(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 ehk 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 
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kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes,

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 8
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, või 
füüsiline või juriidiline isik, kelle valduses 
on sõiduk ajutiselt lepingu alusel;

Or. en

Selgitus

Registreerimistunnistuse omanik on sõiduki liisinud füüsiline või juriidiline isik, mitte aga 
liisinguandjast rahvusvaheline ettevõte. Nii ei saa rahvusvaheline ettevõte maksude või 
halduskulude vältimiseks registreerida ühes liikmesriigis kasutatavaid sõidukeid teises 
liikmesriigis. Ajutise valduse mõiste lisamisega näidatakse, et liisingufirma on sõiduki 
juriidiline ja seega seaduslik omanik. Vastav lahter tuleb kindlasti lisada I lisasse.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „registreerimistunnistus” –
dokument, mis tõendab, et sõiduk on ühes 
liikmesriigis registreeritud;

Or. en
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Selgitus

Määratlus järgib 29. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 11
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;

Or. en

Selgitus

„Registreerimine” on objektiivne, kontrollitav ja „asukohast” selgem kriteerium.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
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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;

Or. en

Selgitus

„Registreerimine” on objektiivne, kontrollitav ja „asukohast” selgem kriteerium.

Muudatusettepanek 13
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 
elamise kohta ta omab muud tõendit, ja 
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;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis ii) sätestatud tingimust ei 
kohaldata, kui isik elab liikmesriigis kindla 

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

ülesande täitmiseks, kuid mitte üle 185 
päeva. Koolis või ülikoolis õppimine ei 
tähenda alalise elukoha muutust.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks selgelt fikseerida ülesande täitmise kestus.

Muudatusettepanek 15
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. Enne teisest liikmesriigist pärit sõiduki 
registreerimist identifitseerivad 
registreerimisasutused sõiduki. Sõidukite 
registreerimisasutused võivad enne teises 
liikmesriigis registreeritud sõiduki uut 
registreerimist teha selle sõiduki 
tehnoülevaatust ainult juhul, kui

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigil on sõiduki seisundi või selle registreerimise osas kahtlusi, peaks sõiduki 
uuesti registreerimise taotluse saanud liikmesriigil alati olema selle sõiduki identifitseerimise 
võimalus. Liikmesriigil tuleks lubada viia läbi tehnoülevaatus, et läbipaistval viisil välja 
selgitada, mille põhjal see sõiduk teises liikmesriigis liikluskõlblikuks tunnistati.

Muudatusettepanek 16
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sõidukil puudub kehtiv 
tehnoülevaatuse tõend.

Or. en

Selgitus

Kui järgmise kohustusliku tehnoülevaatuse tähtaeg on möödunud, peab registreerimisasutus 
liiklusohutuse tagamiseks viima läbi kõnealuse sõiduki ülevaatuse.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti c järgimiseks 
tagavad liikmesriigid, et internetis 
avaldatakse põhjalikud riiklikud 
menetlused, mille alusel nad direktiivi 
2007/46/EÜ kohaselt annavad sõidukitele 
tüübikinnituse või üksiksõiduki kinnituse.

Or. en

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tunnustavad vastastikku 
üksteise tehnoülevaatuste tulemusi 
vastavalt määrusele 2013/xx/EL1.
__________________
1 Ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse mootorsõidukite ja nende 
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haagiste korralist tehnoülevaatust ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ (2012/0184(COD)).

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui liikmesriik saab lõikes 5 
nimetatud teate sõiduki teises liikmesriigis 
registreerimise kohta, tühistab ta vastavalt 
direktiivile 2013/xx/EU1 viivitamata 
sõiduki registreerimise oma 
territooriumil.
__________________
1 Ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 
1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta
(2012/0185(COD)).

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks selgelt näidata, et sõiduki ümberregistreerimise korral peavad liikmesriigid 
teisi liikmesriike teavitama, tagamaks et sõidukit ei registreeritaks kunagi korduvalt eri 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid kehtestavad ...* 
sõidukite veebipõhise, paberkandjata 
registreerimise turvalises elektroonilises 
andmebaasis. Registreerimine toimub 
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otseselt selle liikmesriigi riiklikus 
andmebaasis, kus sõiduk registreeritakse.
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev – kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Turvaline andmebaas võimaldab tänu kaasaegsele tehnoloogiale sõiduki paberkandjateta 
registreerimist, kuna kõik vajalikud dokumendid ja teave on vastastikku ühendatud 
andmebaasis EUCARIS kättesaadavad. Paberkandjateta registreerimine säästab Euroopa 
kodanike aega ja kulusid ning seda kaitsevad elektroonilised kontrollimehhanismid.

Muudatusettepanek 22
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 registreerimisnumbri.
2. Liidu värvides registreerimisnumbril 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.

Or. en

Selgitus

Mõnes tegevusharus, näiteks rendi- ja liisingufirmade puhul, tuleb kasuks võimalus kasutada 
autodel üht värvi registreerimisnumbreid. Nii saavad firmad kujundada oma autopargile 
ühtlase väljanägemise. Sõiduki registreerimine jääb endiselt selle liikmesriigi pädevusse, kus 
sõiduk registreeritakse.
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Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Mõned küsimused on registreerimisel niivõrd tähtsad, et 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 asukoht ei ole selles liikmesriigis, kus 
sõidukit tahetakse registreerida.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vajaduse korral, kui asjaomased 
maksud on tasumata;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26
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 pettusega 
omastatud;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27
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
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Or. en

Selgitus

Antud asjaolu on lisatud käesoleva artikli lõikesse -1 a.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) järgmise kohustusliku tehnohoolduse 
tähtaeg on möödunud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut tuleb vaadelda koos artikli 4 kohta esitatud muudatusettepanekuga, 
mille kohaselt registreerimisasutus võib viia läbi sõiduki tehnoülevaatuse, kui järgmise 
kohustusliku tehnoülevaatuse tähtaeg on möödunud.

Muudatusettepanek 29
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 kohaldatavas liidu ja siseriiklikus 
õiguses sätestatud keskkonnanõuetele, 
välja arvatud juhul, kui seda saab lugeda 
määruses 2013/xx/EU1 määratletud 
vanasõidukiks.
__________________
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
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Selgitus

Liikmesriigid peavad saama keelduda ümber registreerimast sõidukeid, mis kahjustavad 
rängalt tervist ja keskkonda.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) sõidukil puudub liikluskindlustus, 
juhul kui see on sõiduki registreerimise 
eeltingimus.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 31
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 
apellatsioonimenetluse ja vastavate 
tähtaegade kohta. Asjaomasel isikul on 
õigus kuue nädala jooksul pärast eitava 
vastuse saamist taotleda pädevalt asutuselt
selle otsuse läbivaatamist. Taotluses tuleb 
esitada läbivaatamise taotlemise põhjused. 
Pädev sõidukite registreerimisasutus 
kinnitab või tühistab oma otsuse kuue 
nädala jooksul taotluse saamisest. 
Registreerimisest keeldumise korral 
saadab registreerimisest keeldunud 
liikmesriik kooskõlas artikliga 7 teabe 
oma keeldumise kohta liikmesriigile, kus 
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sõiduk viimati registreeriti.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidevahelise koostöö tugevdamiseks peaksid liikmesriigid ümberregistreerimisest 
keeldumise korral üksteist sellest teavitama.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

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 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 viimati registreeriti, ja sisestab selle 
teabe oma registrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sõiduki ajutise 
registreerimistunnistuse väljastamisel 
sisestab liikmesriik selle sõiduki andmed 
elektroonilisse registrisse vastavalt 
käesoleva määruse I lisale ja nõukogu 
direktiivi 1999/37/EÜ I lisale.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Sõiduki identifitseerimisel 
rahvusvahelises liikluses või selle uuesti 
registreerimisel teises liikmesriigis peavad 
kõik liikmesriigid tunnustama liikmesriigi 
välja antud ajutist 
registreerimistunnistust.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik liikmesriikide registreerimisasutused 
tunnustavad teiste liikmesriikide ametlikes 
sõidukiregistrites säilitatavaid andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)



PR\933447ET.doc 23/34 PE508.284v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 kohaldades määravad 
liikmesriigid ühe riikliku kontaktpunkti, 
kes sõidukite uuesti registreerimisega 
seoses vastutab sõidukite andmete ning 
sõidukite tüübikinnituse ja üksiksõiduki 
kinnitusega seotud teabe vahetamise eest.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigis võib olla kas üks või mitu registreerimisasutust, kuid piiriülese 
registreerimisega peaks tegelema üks kontaktpunkt. Lisaks peaks olema üks kontaktpunkt 
teabe vahetamiseks tüübikinnituse ja üksiksõiduki kinnitusega seotud küsimustes. Muidu on 
teistel liikmesriikidel tegelikkuses väga keeruline leida kiiresti kontaktpunkti 
liikmesriikidevaheliseks tõhusaks teabevahetuseks piiriülestes küsimustes.

Muudatusettepanek 38
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 II lisas sätestatud 
Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade 
infosüsteemi (EUCARIS), mis käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks 
ajakohastatakse.

Or. en

Selgitus

Täielikult toimiv tarkvararakendus – Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade infosüsteem 
(EUCARIS) on juba olemas ning liikmesriigid omavad ja kasutavad seda. Siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni korraldatud kuulamisel käesoleva määruse teemal selgus, et seda 
kasutatakse juba sõidukite ümberregistreerimisel. Selline lähenemisviis (EUCARISe 
kasutamine) on uute süsteemide juurutamisest tulemuslikum ja kulutõhusam.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa
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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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 40
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 
parandused.

Kui selgub, et antud teave oli ebatäpne või 
asjasse mittepuutuv, teavitatakse sellest 
viivitamata teabe saanud 
registreerimisasutust. 
Registreerimisasutused liikmesriigis, kus 
sõiduk viimati registreeriti ja liikmesriigis, 
kus see uuesti registreeritakse seejärel kas 
kustutavad saadud teabe või teevad
asjakohased parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 4. Käesoleva määruse nõuete täitmiseks 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek järgib Euroopa andmekaitseinspektori 9. juuli 2012. aasta arvamust.

Muudatusettepanek 43
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.
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Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab registreerimisasutuste 
loetelu oma veebisaidil ja ajakohastab 
seda.

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

Or. en

Muudatusettepanek 45
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 tähtajad, keeldumise põhjused, uuesti 
registreerimiseks vajalikud asjakohased 
dokumendid, liidu kodanike õigus uuesti 
registreerimisele oma liikmesriigi 
riigikeel(t)es ning inglise, prantsuse või 
saksa keeles);

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Registreerimismärkidega teostatavate 

pettuste vastased kaitsemeetmed
1. Sõiduki registreerimisel varustab 
registreerimisasutus sõiduki ja selle 
registreerimismärgi 
raadiosagedustuvastusmärgisega.
2. Algse registreerimismärgi kaotsimineku 
või sõiduki teise sõidukiga asendamise 
korral väljastab registreerimisasutus uued 
raadiosagedustuvastusmärgised.

Or. en

Selgitus

Sõidukite piiriülese registreerimisega seotud kuritegude tõkestamiseks peaksid liikmesriigid 
ümberregistreerimisel väljastama raadiosagedustuvastusmärgised (-kiibid). 
Õiguskaitseasutused saavad siis igal ajal kontrollida, kas registreerimisnumber on 
paigaldatud õigele sõidukile.
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Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 49
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 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kolm kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
sama pikaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kuus kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Kajastab Euroopa Parlamendi seisukohta, et delegeerimist ei tuleks 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 50

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: 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 järelveetav mass: piduritega (kg) (O.1)
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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 (p/min) (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 kuupäev (B)
4. Registreerimistunnistuse identifitseerimisnumber(-numbrid) --
4 a. Registreeritud valdaja (B)
4 b. Registreeritud majandushuvi (vajaduse korral) --
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: 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 järelveetav mass: piduritega (kg) (O.1)
24. Haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass: piduriteta (kg) (O.2)
25. Mootori töömaht (cm3) (P.1)
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26. Mootori maksimaalne netovõimsus (kW) (kui on teada) (P.2)
27. Mootori kütuse tüüp või jõuallikas (P.3)
28. Mootori nominaalkiirus (p/min) (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 --
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. Sõiduk on muudetud (jah/ei) --
60. Nõutav on tehnoülevaatus autoõnnetusest tingitud tõsiste kahjustuste tõttu --
61. Nõutav on täiendav tehnoülevaatus seoses kohanduste ja muudatustega 
andmeühikute 9–47 all 
61 a. Sõiduk on eksporditud (jah/ei)
61 b. Ajutise registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäev
61 c. Läbisõit ajutise registreerimistunnistuse väljaandmise ajal

                                               
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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Or. en

Selgitus

Rida 4 b: Mõnd tüüpi liisingute korral läheb omandiõigus üle liisinguvõtjale. Kuid sõiduki 
kasutaja ei saa seda liisingu kestel vabalt ümber registreerida. Liikmesriikides, kus seda liiki 
liisinguid pakutakse, reeglina registreerivad neis nn majandushuvi omava osapoole. 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: Rendi- või liisingusõidukeid ei liigitata enamasti varastatud 
sõidukiteks. Enamik politseiasutusi liigitavad need „muudetud sõidukiteks”.

Muudatusettepanek 51
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 kasutades kulutasuval ja 
turvalisel viisil, nii et edastatavate andmete 
turvalisus ja kaitse on tagatud.

Or. en

Selgitus

Täielikult toimiv tarkvararakendus – infosüsteem (EUCARIS) on juba olemas ning 
liikmesriigid omavad ja kasutavad seda, sealhulgas, nagu siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
kuulamisel selgus, ka sõidukite ümberregistreerimisel. Selline lähenemisviis (EUCARISe 
kasutamine) on uute süsteemide juurutamisest tulemuslikum ja kulutõhusam.
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SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanekust võtta vastu määrus, 
millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud sõiduki teise liikmesriiki viimist kui 
head lähtepunkti, ning toetab 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, ning et on oluline, et seadusandjad 
kaaluksid hoolikalt ettepanekut kogu selle ulatuses. 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 20-st ühtsel 
turul esinevate tõketega seotud murest. Seepärast püüab raportöör võimalikult vähendada auto 
teise ELi liikmesriiki ümberregistreerimisega seotud formaalsusi ning samaaegselt tagada 
registreerimisasutuste tihedamat koostööd. 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. Ning 
registreerimistunnistuse omaniku sõiduki registreerimisest võib keelduda juhul, kui see on 
kindlustamata.

Kodanikel on sageli väga raske ajutise registreerimistunnistusega sõidukit ühest liikmesriigist 
teise viia. Need raskused 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 tehnoloogiline progress ja 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 vastu. 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. 


