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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Selleks et ressursse võimalikult 

tõhusalt kasutada, teabevahetust hõlbustada 

ja vältida vajadust, et iga liikmesriik peab 

välja töötama samalaadse 

andmesalvestussüsteemi, tuleks 

konkreetselt ette näha, et luuakse kõikidele 

liikmesriikidele ja komisjonile 

juurdepääsetav keskregister, kuhu e-kirjaga 

saatmise asemel laaditaks teave üles ja kus 

see salvestataks. Komisjon peaks võtma 

vastu sellise keskregistri loomiseks 

vajaliku praktilise korralduse kooskõlas 

direktiivi 2011/16/EL artikli 26 lõikes 2 

osutatud menetlusega. 

(12) Selleks et ressursse võimalikult 

tõhusalt kasutada, teabevahetust hõlbustada 

ja vältida vajadust, et iga liikmesriik peab 

välja töötama samalaadse 

andmesalvestussüsteemi, tuleks 

konkreetselt ette näha, et luuakse kõikidele 

liikmesriikidele, kodanikele ja komisjonile 

juurdepääsetav avalik keskregister, kuhu e-

kirjaga saatmise asemel laaditaks teave 

üles ja kus see salvestataks ühe aasta 

jooksul alates otsuste allkirjastamisest. 

Avalik keskregister peaks seejärel olema 

avalikkusele kättesaadav, tasuta, veebis 

kättesaadav ja otsinguid võimaldav. 

Komisjon peaks võtma vastu sellise 

avaliku keskregistri loomiseks vajaliku 

praktilise korralduse kooskõlas direktiivi 

2011/16/EL artikli 26 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

 (Muudatusettepanekut, mis puudutab 

„keskregistri” muutmist ”avalikuks 

keskregistriks”, kohaldatakse kogu teksti 

ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 

vastavad muudatused kogu tekstis.) 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 

piiriülene eelotsus tehakse või 

siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või 

sellist otsust või kokkulepet muudetakse 

pärast käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäeva, edastab automaatse 

teabevahetuse kaudu sellekohase teabe 

kõikide teiste liikmesriikide pädevatele 

asutustele ja komisjonile. 

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 

eelotsus tehakse või siirdehindade 

eelkokkulepe sõlmitakse või sellist otsust 

või kokkulepet muudetakse pärast 

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, 

edastab automaatse teabevahetuse kaudu 

sellekohase teabe kõikide teiste 

liikmesriikide pädevatele asutustele ja 

komisjonile. Iga liikmesriigi pädev asutus 

avalikustab ka eelotsused ja siirdehindade 

eelkokkulepped veebipõhises avalikus 

keskregistris. Otsused avalikustatakse ühe 

aasta jooksul alates nende 

allkirjastamisest. 

Or. en 

 

 


