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LÜHISELGITUS

1. Sissejuhatus

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

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

– tagada mootorsõidukite vaba liikumine Euroopa Liidus;

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

– tagada liiklusohutus;

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

 Selle saavutamiseks ettepanekus

– selgitatakse, millises liikmesriigis tuleks registreerida mootorsõiduk, mis viiakse ühest 
liikmesriigist teise, kasutades mõistet „alaline elu- või asukoht”, mille kriteeriumid 
määratakse ettepanekus kindlaks;

– kehtestatakse ühtlustatud kuuekuune ajavahemik, mille möödumisel taotleb alaliselt teise 
liikmesriiki asunud registreerimistunnistuse omanik sõiduki uuesti registreerimist;

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

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

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

2. Ettepaneku transpordimõõde

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

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

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

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

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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 
jaoks, kes omandavad teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõiduki, et 
kehtestataks lihtsustatud 
registreerimismenetlus, mis hõlmab teises 
liikmesriigis väljastatud dokumentide ja 
seal toimunud tehnoülevaatuste 
tunnustamist (nagu on sätestatud 
määruses 2013/…xx, milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
korralist tehnoülevaatust, määruses 
2013/…xx, milles käsitletakse liidus 
liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja 
-ülevaatust, ning direktiivis 2013/…xx 
sõidukite registreerimisdokumentide 
kohta) ning näeb ette pädevate asutuste 
vahelise halduskoostöö puuduvate andmete 
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hankimisel.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AD\922640ET.doc 7/17 PE494.831v02-00

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste sõidukite suhtes:

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste mootorsõidukite registreerimise
suhtes:

Selgitus

Määruse eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) järgmise kohustusliku 
tehnohoolduse tähtaeg on möödunud.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) järgmise kohustusliku tehnohoolduse 
tähtaeg on möödunud.

välja jäetud

Selgitus

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

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse selgitada, et registreerimisdokumentide 
seaduslik valdaja ja sõiduki omanik ei pruugi olla samad isikud, ja järelikult võib 
dokumentide valdaja oma olukorda selgelt näidates vältida ametivõimude äraütlevat otsust.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) ettevõtjal on vajalik ametialane 
pädevus.

Selgitus

Hea maine on subjektiivne hinnang, millest tuleks määruses hoiduda.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab aruande kõnealuse 
määruse hindamise kohta Euroopa 

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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