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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Kõikidel ELi kodanikel on 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
(edaspidi „harta“) artiklis 6 sätestatud 
õigus vabadusele ja turvalisusele, 
vastavalt artiklile 7 õigus era- ja 
perekonnaelu austamisele ning artikli 8 
kohane õigus oma isikuandmete kaitsele.

Selgitus

Eespool nimetatud õiguste kaitset tuleb selgesõnaliselt rõhutada, sest teemaksude 
elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime tõttu toimiv piiriülene teabevahetus võib 
neid õigusi ohustada. Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate 
muudatustega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On vaja hoolitseda elektroonilise 
maksukogumissüsteemi ulatusliku 
rakendamise eest liikmes- ja naaberriikides 
ning kasutada koostalitlusvõimelisi 
süsteeme, mis vastaksid teede 
maksustamise põhimõtete edasisele 
kujundamisele liidu tasemel ja tehnika 

(2) On vaja hoolitseda elektroonilise 
maksukogumissüsteemi ulatusliku 
rakendamise eest liikmes- ja naaberriikides 
ning kasutada koostalitlusvõimelisi 
süsteeme, mis oleksid võimalikult 
usaldusväärsed, kasutajasõbralikud ja 
kulutõhusad ning vastaksid teede 



PE616.760v03-00 4/22 AD\1149703ET.docx

ET

arenguperspektiivile. maksustamise põhimõtete edasisele 
kujundamisele liidu tasemel ja tehnika 
arenguperspektiivile.

Selgitus

Elektrooniline teemaksusüsteem peaks olema võimalikult usaldusväärne, kasutajasõbralik ja 
kulutõhus. See annab ELi kodanikele eelise. Muudatusettepanek on lahutamatult seotud 
muude vastuvõetavate muudatustega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmes- ja naaberriikide 
kehtestatud tehniliste kirjelduste kasv oma 
elektrooniliste maksukogumissüsteemide 
kohta võib saada takistuseks siseturu 
tõrgeteta toimimisele ja võib kahjustada 
transpordipoliitika eesmärke. Selline 
olukord viib ilmselt ühildumatuse kasvule 
ja kallite elektroonikaseadmete 
paigaldamisele raskesõidukite juhiruumi 
ning autojuhid võivad selle tulemusena 
nende kasutamisel eksida, näiteks 
maksmist tahtmatult vältides. Tehnoloogia 
selline levik on kasutajatele ja tootjatele 
vastuvõetamatu nii seoses kulude ja 
ohutusega kui ka õiguslikel põhjustel.

(4) Liikmes- ja naaberriikide 
kehtestatud tehniliste kirjelduste kasv oma 
elektrooniliste maksukogumissüsteemide 
kohta võib saada takistuseks siseturu 
tõrgeteta toimimisele, vaba liikumise 
põhimõttele ja võib kahjustada 
transpordipoliitika eesmärke. Selline 
olukord viib ilmselt ühildumatuse kasvule 
ja kallite elektroonikaseadmete 
paigaldamisele raskesõidukite juhiruumi 
ning autojuhid võivad selle tulemusena 
nende kasutamisel eksida, näiteks 
maksmist tahtmatult vältides. Tehnoloogia 
selline levik on kasutajatele ja tootjatele 
vastuvõetamatu nii seoses kulude ja 
ohutusega kui ka õiguslikel põhjustel.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel, et 
muuta ettepanek tugevamaks ja näidata, et elektrooniliste maksukogumissüsteemide rohkus 
mõjutab vaba liikumise põhimõtet.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Siseturu toimimist takistavad 
kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, 
lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul 
rakendada kõikidele sõidukitüüpidele 
kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. 
Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks 
võimaldama selliseid teemaksustamise 
põhimõtteid, mis vastavad kõikide 
liikmesriikide kodanike 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.
Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui 
võimalik liidu tasemel elektroonilise 
maksukogumissüsteemi koostalitlusvõime.

(5) Siseturu toimimist takistavad 
kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, 
lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul 
rakendada kõikidele sõidukitüüpidele 
kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. 
Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks 
võimaldama selliseid teemaksustamise 
põhimõtteid, mis vastavad kõikide 
liikmesriikide kodanike 
mittediskrimineerimise põhimõtetele ja 
samas austavad täielikult kõiki 
põhiõigusi. Seetõttu on vaja tagada nii 
kiiresti kui võimalik liidu tasemel 
elektroonilise maksukogumissüsteemi 
usaldusväärne koostalitlusvõime, mis 
põhineb põhiõiguste austamisel.

Selgitus

Teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi rakendamisel on vaja tagada inimeste 
põhiõiguste täielik austamine. Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude 
vastuvõetavate muudatustega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks kinnitada, et Euroopa 
elektroonilist maksukogumisteenust 
(EETS) osutavad EETSi osutajad vastavalt 
komisjoni otsusele 2009/750/EÜ17.

(8) Tuleks kinnitada, et Euroopa 
elektroonilist maksukogumisteenust 
(EETS) osutavad EETSi osutajad vastavalt 
komisjoni otsusele 2009/750/EÜ17

õiguspäraselt ning täielikult kooskõlas 
põhiõigustega.

_________________ _________________

17 Komisjoni 6. oktoobri 2009. aasta otsus 
2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise 
maksukogumisteenuse määratluse ja 
tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 
13.10.2009, lk 11).

17 Komisjoni 6. oktoobri 2009. aasta otsus 
2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise 
maksukogumisteenuse määratluse ja 
tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 
13.10.2009, lk 11).
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Elektroonilise maksukogumise ja 
koostoimivate arukate 
transpordisüsteemide rakendustes 
kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja 
taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid 
tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. 
Olles põhjalikult hinnanud kulusid, tulusid, 
tehnilisi tõkkeid ja nende ületamise 
võimalusi, tuleks tulevikus uurida 
elektroonilise maksukogumise ja 
koostoimivate arukate 
transpordisüsteemide ühendamise 
võimalust 5,9 GHz sagedusalal, mida 
praegu kasutavad koostoimivad arukad 
transpordisüsteemid.

(10) Elektroonilise maksukogumise ja 
koostoimivate arukate 
transpordisüsteemide rakendustes 
kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja 
taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid 
tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. 
Olles põhjalikult hinnanud võimalikku 
mõju privaatsusele ja andmekaitsele, ning 
kulusid, tulusid, tehnilisi tõkkeid ja nende 
ületamise võimalusi, tuleks tulevikus 
uurida elektroonilise maksukogumise ja 
koostoimivate arukate 
transpordisüsteemide ühendamise 
võimalust 5,9 GHz sagedusalal, mida 
praegu kasutavad koostoimivad arukad 
transpordisüsteemid, nii et see ei kujutaks 
endast takistust, eelkõige VKEde jaoks.

Selgitus

Kooskõlas LIBE-komisjoni vastuvõetud arvamusega koostoimeliste intelligentsete 
transpordisüsteemide kohta (Grapini).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Probleemid mitteresidentidest 
rikkujate väljaselgitamisega takistavad 
elektrooniliste maksukogumissüsteemide 
laiemat kasutuselevõttu ning „kasutaja 
maksab“ ja „saastaja maksab“ põhimõtete 
ulatuslikumat rakendamist liidu teedel.

(13) Probleemid mitteresidentidest 
rikkujate väljaselgitamisega takistavad 
elektrooniliste maksukogumissüsteemide 
laiemat kasutuselevõttu ning „kasutaja 
maksab“ ja „saastaja maksab“ põhimõtete 
ulatuslikumat rakendamist liidu teedel ning 
seetõttu on vaja leida võimalus selliste 
isikute tuvastamiseks.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriikidelt tuleks nõuda 
komisjonile sellise teabe ja andmete 
esitamist, mis on vajalikud teemaksu 
tasumata jätnuid käsitleva teabe 
vahetamise süsteemi tulemuslikkuse ja 
tõhususe hindamiseks. Komisjon peaks 
olema kohustatud saadud andmeid ja teavet 
hindama ning vajaduse korral esitama 
õigusaktide muutmise ettepanekud.

(16) Liikmesriikidelt tuleks nõuda 
komisjonile sellise teabe ja andmete 
esitamist, mis on vajalikud teemaksu 
tasumata jätnuid käsitleva teabe 
vahetamise süsteemi tulemuslikkuse ja 
tõhususe hindamiseks, austades samas 
täielikult isikuandmete kaitset. Komisjon 
peaks olema kohustatud saadud andmeid ja 
teavet hindama ning vajaduse korral 
esitama õigusaktide muutmise ettepanekud. 
Isikuandmeid ei tohiks komisjonile 
edastada ega neid komisjoniga jagada.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguslik kooskõla ELi andmekaitsealaste 
õigusaktidega.

Tuleb selgesõnaliselt rõhutada, et asjaomase teabe edastamise käigus liikmesriikidelt ELi 
institutsioonidele tuleb täielikult austada isikuandmete kaitse õigust.

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud põhjustel, ning kuna see on 
seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Elektroonilise 
maksukogumissüsteemi rajamine on 
seotud isikuandmete töötlemisega. 
Selliseid andmeid peab töötlema 
vastavuses liidu seadustega, nagu on 
sätestatud muu hulgas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EL) 2016/679,19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

(17) Elektroonilise 
maksukogumissüsteemi rajamine hõlmab 
isikuandmete töötlemist. Harta artiklis 8 
ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 16 tunnustatakse selgesõnaliselt 
õigust isikuandmete kaitsele. Selliseid 
andmeid peab töötlema vastavuses liidu 
seadustega, nagu on sätestatud muu hulgas 
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(EL) 2016/68020 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2002/58/EÜ21. Isikuandmete kaitse õigus 
on esitatud selgesõnaliselt Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 8.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EL) 2016/67919 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ21, ning 
juhul, kui teemaksu tasumata jätmist 
käsitatakse selles liikmesriigis, kus 
teemaksu tuleb tasuda, kuriteona, siis
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis (EL) 2016/68020.

__________________ __________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 
2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 
89).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 
31.7.2002, lk 37).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 
31.7.2002, lk 37).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta direktiiv 
(EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).

Selgitus

Ettepanekuga kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes isikuandmete kaitse üldmäärust ja 
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politseidirektiivi ((EL) 2016/680).  Siiski on oluline teha vahet liikmesriikidel, kus kõnealuse 
maksu tasumata jätmist käsitatakse haldusküsimusena, ja liikmesriikidel, kus see on kuritegu. 
Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste arvamuse koostaja esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et tagada teemaksude 
elektroonilise kogumissüsteemi 
koostalitlusvõime ning hõlbustada 
teemaksude tasumata jätmist käsitlevat 
piiriülest teabevahetust, tuleks komisjonile 
anda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 õigus vastu võtta 
õigusakte, et viia tehnoloogia arenguga 
kooskõlla loetelu tehnoloogiatest, mida 
saab kasutada elektrooniliste 
maksutehingute tegemiseks elektroonilistes 
maksukogumissüsteemides, mis nõuavad 
sõiduki seadmestiku paigaldamist või 
kasutamist. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(19) Selleks et tagada teemaksude 
elektroonilise kogumissüsteemi 
koostalitlusvõime ning õiguspäraselt 
hõlbustada teemaksude tasumata jätmist 
käsitlevat piiriülest teabevahetust, tuleks 
komisjonile anda kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 õigus vastu 
võtta õigusakte, et viia tehnoloogia 
arenguga kooskõlla loetelu tehnoloogiatest, 
mida saab kasutada elektrooniliste 
maksutehingute tegemiseks elektroonilistes 
maksukogumissüsteemides, mis nõuavad 
sõiduki seadmestiku paigaldamist või 
kasutamist. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta liikmesriikide otsuseid koguda 
makse eri tüüpi sõidukitelt, määrata 
kindlaks maksude tase ja selliste maksude 
kogumise eesmärk.

Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
huvides ei mõjuta käesoleva direktiivi 
kohaldamine liikmesriikide otsuseid 
koguda makse eri tüüpi sõidukitelt, ning
määrata kindlaks maksude tase ja selliste 
maksude kogumise eesmärk.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „elektroonilise maksukogumise 
piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild 
või tunnel) või praam, millel kogutakse 
teemakse, kasutades ainult või osaliselt 
automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks 
sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga
või numbrimärgi automaatse tuvastamise 
süsteeme;

e) „elektroonilise maksukogumise 
piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild 
või tunnel) või praam, millel kogutakse 
teemakse, kasutades ainult või osaliselt 
automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks 
sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga, 
mida võimaluse korral täiendab
numbrimärgi automaatse tuvastamise 
süsteem;

Selgitus

Kuna numbrimärkide ja nende tuvastamise süsteemide standardimise tase on liidus madal, 
võib ainuüksi numbrimärkide tuvastamise kasutamine kaasa tuua valetulemusi. Seetõttu tuleks 
numbrimärkide automaatset tuvastamist kasutada teemaksude kogumisel ainult täiendava 
vahendina.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „registreerimisliikmesriik“ –
liikmesriik, kus õigusrikkumises osalenud 
sõiduk on registreeritud;

i) „registreerimisliikmesriik“ –
liikmesriik, kus on registreeritud 
õigusrikkumises osalenud sõiduk;
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikides uutes elektroonilistes 
maksukogumissüsteemides, mis nõuavad 
sõiduki seadmestiku paigaldamist või 
kasutamist, tuleb kasutada üht või 
enamat IV lisas loetletud tehnoloogiat.

Kõikides uutes elektroonilistes 
maksukogumissüsteemides, mis nõuavad 
sõiduki seadmestiku paigaldamist või 
kasutamist, tuleb kasutada üht või enamat
järgmist tehnoloogiat:

a) satelliitpositsioneerimine;

b) mobiilside, kasutades GSM-GPRS 
standardit (viide GSM TS 03.60/23.00);

c) 5,8 GHz kõrgsageduslaine 
tehnoloogia.

Selgitus

Tehnoloogilised lahendused on koostalitlusvõime peamine määraja ja üks selle 
taaskasutamise põhieesmärke. Sel põhjusel peaks kõlblike tehnoloogiliste lahenduste loend 
jääma pigem kaasseadusandja, ja mitte komisjoni otsustada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevad elektroonilised 
maksukogumissüsteemid, milles 
kasutatakse muid kui IV lisas loetletud 
tehnoloogiaid, ühilduvad oluliste 
tehnoloogiliste täiustuste tegemise korral 
kõnealuste tehnoloogiatega.

Olemasolevad elektroonilised 
maksukogumissüsteemid, milles 
kasutatakse muid kui esimeses lõigus
loetletud tehnoloogiaid, ühilduvad oluliste 
tehnoloogiliste täiustuste tegemise korral 
kõnealuste tehnoloogiatega.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa, ja viiakse kõlblike 
tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EETSi osutajad teevad kasutajatele 
kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis 
on sobiv kasutamiseks kõikides 
liikmesriikides kasutatavates elektroonilise 
maksukogumise süsteemides, nendega 
koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, 
kasutades IV lisas sätestatud tehnoloogiaid.

EETSi osutajad teevad kasutajatele 
kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis 
on sobiv kasutamiseks kõikides 
liikmesriikides kasutatavates elektroonilise 
maksukogumise süsteemides, nendega 
koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, 
kasutades 1 lõikes sätestatud tehnoloogiaid.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa, ja viiakse kõlblike 
tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku 1.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sõiduki seadmestikus võib kasutada 
selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu 
riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. 
Ühendumiseks sõiduki teiste 
riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki 
seadmestikus kasutada muid kui IV lisas
loetletud tehnoloogiaid.

4. Sõiduki seadmestikus võib kasutada 
selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu 
riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. 
Ühendumiseks sõiduki teiste 
riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki 
seadmestikus kasutada muid kui lõikes 1
loetletud tehnoloogiaid.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa ja viiakse kõlblike 
tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku 1.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid peavad tagama, 
et EETSi toimimiseks vajalikke 
isikuandmed töödeldakse vastavalt liidu 
eeskirjadele, mis kaitsevad üksikisikute 
vabadust ja põhiõigusi, sealhulgas nende 
eraelu puutumatust, ning et eelkõige 
vastaks isikuandmete töötlemine määruse 
(EL) 2016/679, direktiivi (EL) 2016/680 ja 
direktiivi 2002/58/EÜ sätetele.

6. Liikmesriigid peavad tagama, 
et EETSi toimimiseks vajalikke 
isikuandmed töödeldakse vastavalt liidu 
eeskirjadele, mis kaitsevad üksikisikute 
vabadust ja põhiõigusi, sealhulgas nende 
eraelu puutumatust, ning et eelkõige 
vastaks isikuandmete töötlemine määruse 
(EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ 
sätetele. Käesoleva direktiivi alusel 
töödeldavaid isikuandmeid ei töödelda 
täiendavalt muudel eesmärkidel ja need 
kustutatakse niipea, kui need ei ole enam 
vajalikud eesmärgil, milleks neid töödeldi.

Selgitus

Kuna ettepanekuga nähakse ette kehtiva teksti oluline muutmine, et tagada Euroopa 
elektroonilise maksukogumisteenuse koostalitlusvõime, lõivude tasumine ja uued eeskirjad 
liikmesriikide vahelise koostöö ja jõustamise kohta tasustamata tasude osas, eeldab ettepanek 
olulist sekkumist andmekaitseõigusse, mida ettepanekus ei käsitleta. Käesolev 
muudatusettepanek tuli esitada selleks, et tagada isikuandmete kaitse ning vastavus ELi 
õigusele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teemaksu tasumata jätmise uurimise 
eesmärgil annavad liikmesriigid teiste 
liikmesriikide riiklikele kontaktpunktidele 
juurdepääsu järgmistele sõidukite riiklikele 
registreerimisandmetele koos õigusega teha 
automaatset otsingut järgmise kohta:

Liikmesriigid annavad teiste liikmesriikide 
riiklikele kontaktpunktidele juurdepääsu 
järgmistele sõidukite riiklikele 
registreerimisandmetele koos õigusega teha 
automaatset otsingut järgmise kohta
üksnes teemaksu tasumata jätmise 
uurimise eesmärgil:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguslik kooskõla ELi andmekaitsealaste 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sõidukitega seotud andmed ning a) andmed, mis on vajalikud 
konkreetse sõiduki tuvastamiseks; ning

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sõidukite omanike või valdajatega 
seotud andmed.

b) andmed, mis on vajalikud 
sõidukite omanike või valdajate 
tuvastamiseks ja nendega ühenduse 
võtmiseks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused automaatsed otsingud tehakse 
nõukogu otsuse 2008/616/JSK26 lisa 3. 
peatüki punktides 2 ja 3 osutatud korra 
ning käesoleva direktiivi II lisa nõuete 
kohaselt.

Kõnealused automaatsed otsingud tehakse 
täielikult nõukogu otsuse 2008/616/JSK26

lisa 3. peatüki punktides 2 ja 3 osutatud 
korra ning käesoleva direktiivi II lisa 
nõuete kohaselt, samuti täielikult 
kooskõlas kõigi põhiõigustega.

_________________ _________________

26 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 
2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 
2008/615/JSK piiriülese koostöö 
tõhustamise kohta, eelkõige seoses 
terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse 
vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, 
lk 12).

26 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 
2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 
2008/615/JSK piiriülese koostöö 
tõhustamise kohta, eelkõige seoses 
terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse 
vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, 
lk 12).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik, mille territooriumil 
teemaks tasumata jäeti, saadab teatise 
sõiduki omanikule, valdajale või muule 
tuvastatud isikule, keda kahtlustatakse 
teemaksu tasumata jätmises, lisab ta 
kooskõlas oma siseriikliku õigusega sellele 
kogu asjakohase teabe (nimelt ülevaade 
teemaksu tasumata jätmisest, teemaksu 
tasumata jätmise koht, kuupäev ja kellaaeg, 
rikutud siseriiklike õigusaktide nimetus ja 
karistus) ning vajaduse korral teabe selle 
kohta, millise seadmega rikkumine 
tuvastati. Selleks võib liikmesriik, mille 
territooriumil teemaks tasumata jäeti, 
kasutada III lisas esitatud vormi.

2. Kui liikmesriik, mille territooriumil 
teemaks tasumata jäeti, saadab teatise 
sõiduki omanikule, valdajale või muule 
tuvastatud isikule, keda kahtlustatakse 
teemaksu tasumata jätmises, lisab ta 
kooskõlas oma siseriikliku õigusega sellele 
kogu asjakohase teabe (nimelt ülevaade 
teemaksu tasumata jätmisest, teemaksu 
tasumata jätmise koht, kuupäev ja kellaaeg, 
rikutud siseriiklike õigusaktide nimetus ja 
karistus) ning teabe selle kohta, millise 
seadmega rikkumine tuvastati. Selleks võib 
liikmesriik, mille territooriumil teemaks 
tasumata jäeti, kasutada III lisas esitatud 
vormi.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik, mille territooriumil 
teemaks tasumata jäeti, otsustab alustada 
järelmenetlust teemaksu tasumata jätmise 
suhtes, saadab asjaomane liikmesriik 
põhiõiguste tagamiseks teatise keeles, 
milles on välja antud sõiduki 
registreerimisdokument (kui see on teada) 
või registreerimisliikmesriigi ühes 
ametlikus keeles.

3. Kui liikmesriik, mille territooriumil 
teemaks tasumata jäeti, otsustab alustada 
järelmenetlust teemaksu tasumata jätmise 
suhtes, saadab asjaomane liikmesriik 
põhiõiguste tagamiseks teatise keeles, 
milles on välja antud sõiduki 
registreerimisdokument (kui see on teada) 
või registreerimisliikmesriigi ühes 
ametlikus keeles. Selle kirjaga teavitab 
liikmesriik adressaati sõiduki omanikule 
kättesaadavatest mehhanismidest 
väidetava õigusrikkumise vaidlustamiseks, 
eelkõige kaebuse esitamise õigusest ja 
õiguskaitsevahenditest, samuti asutusest, 
kelle poole võidakse nimetatud õiguste 
kasutamiseks pöörduda.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguslik kooskõla ELi andmekaitsealaste 
õigusaktidega.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 Artikkel 8

Andmekaitse Andmekaitse

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
töödeldavate isikuandmete suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 
sätteid ning liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, millega võetakse üle 
direktiiv (EL) 2016/680.

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
töödeldavate isikuandmete suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 ja 
direktiivi 2002/58/EÜ sätteid. Direktiivi 
(EL) 2016/680 kohaldatakse käesoleva 
direktiivi kohaselt töödeldavate 
isikuandmete suhtes juhul, kui teemaksu 
tasumata jätmist käsitatakse kuriteona 
selles liikmesriigis, kus teemaks tuleb 
tasuda.

2. Liikmesriigid tagavad sobiva aja 
jooksul käesoleva direktiivi kohaselt 
töödeldavate isikuandmete parandamise, 
kui need on ebatäpsed, või kustutamise 
või neile juurdepääsu piiramise, samuti 
andmete säilitamise tähtaja määramise
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormidega, 
millega võetakse üle direktiiv (EL) 
2016/680.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi artiklis 5 osutatud isikuandmete 
töötlemine piirdub II lisas loetletud 
andmeliikidega. Liikmesriigid tagavad 
samuti, et andmesubjektil on õigus 
ajakohastamata isikuandmeid 
põhjendamatu viivituseta ajakohastada, 
parandada või kustutada, kui need on 
ebatäpsed. Liikmesriigid näevad 
isikuandmete säilitamiseks ette tähtaja 
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning 
vajaduse korral direktiiviga (EL) 
2016/680.

Lisaks tagavad liikmesriigid, et kõiki
käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavaid 
isikuandmeid kasutatakse üksnes 
teemaksude tasumata jätmist käsitleva 
piiriülese teabevahetuse hõlbustamise 
eesmärgil ning et andmesubjektidel on 
samad õigused saada teavet, pääseda 
andmetele ligi, neid parandada, kustutada 
ja blokeerida, saada hüvitist ja pöörduda 
kohtusse, nagu on ette nähtud määruses 
(EL) 2016/679 ning liikmesriikide õigus-
ja haldusnormides, millega võetakse üle 
direktiiv (EL) 2016/680.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi kohaselt töödeldavaid 
isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et 
hõlbustada piiriülest teabevahetust 
maanteemaksude maksmata jätmise 
kohta, ning neid ei töödelda edasi ühelgi 
muul otstarbel. Liikmesriigid tagavad 
lisaks, et andmesubjektidel on samad 
õigused saada teavet, pääseda andmetele 
ligi, neid parandada, kustutada ja töötlemist 
piirata, esitada andmekaitse 
järelevalveasutusele kaebusi, saada 
hüvitist ja tõhusat kohtulikku kaitset, nagu 
on ette nähtud määruses (EL) 2016/679 
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ning kui see on asjakohane, siis direktiivis 
(EL) 2016/680. Liikmesriigid tagavad, et 
juurdepääs isikuandmetele antakse ainult 
määratud pädevatele asutustele sõidukite 
registreerimisandmete vahetamiseks.

3. Kõigil asjaomastel isikutel on õigus 
saada teavet selle kohta, millised 
registreerimisliikmesriigis talletatud 
isikuandmed edastati liikmesriigile, mille 
territooriumil teemaks tasumata jäeti, kaasa 
arvatud taotluse kuupäev ja pädev asutus 
liikmesriigis, mille territooriumil teemaks 
tasumata jäeti.

3. Kõigil asjaomastel isikutel on õigus 
põhjendamatu viivituseta saada teavet 
selle kohta, millised 
registreerimisliikmesriigis talletatud 
isikuandmed edastati liikmesriigile, mille 
territooriumil teemaks tasumata jäeti, kaasa 
arvatud taotluse kuupäev ja pädev asutus 
liikmesriigis, mille territooriumil teemaks 
tasumata jäeti.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab [5 aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 7 
kohaldamise kohta liikmesriikides. Oma 
aruandes käsitleb komisjon eelkõige 
järgmisi aspekte ning esitab vajaduse 
korral nende kohta ettepanekud:

Komisjon esitab [4 aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 7 
kohaldamise kohta liikmesriikides. Oma 
aruandes käsitleb komisjon eelkõige 
järgmisi aspekte ning esitab vajaduse 
korral nende kohta ettepanekud:

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– analüüs käesoleva direktiivi 
artiklite 6 ja 7 kohaldamise mõju kohta 
põhiõigustele, eelkõige eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õigusele,

Muudatusettepanek 28
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas artikliga 11 on 
komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 
õigusakte I ja IV lisa muutmise kohta, et 
kohandada neid teaduse ja tehnika 
arenguga.

1. Kooskõlas artikliga 11 on 
komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 
õigusakte I lisa muutmise kohta, et 
kohandada seda teaduse ja tehnika 
arenguga.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa ja viiakse kõlblike 
tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Kuigi volituste delegeerimine komisjonile peaks olema ajaliselt piiratud, tuleks direktiivis 
sätestada võimalus seda tähtaega vaikimisi pikendada.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – lõik 3 – punkt k
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) valitud tehniliste lahenduste 
valideerimine, arvestades liidu eeskirju, 
mis kaitsevad üksikisikute vabadusi ja 
põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu 
puutumatust ja isikuandmete kaitset. Eriti 
tuleb tagada vastavus määrusega (EL) 
2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ;

k) valitud tehniliste lahenduste 
valideerimine, arvestades liidu eeskirju, 
mis kaitsevad üksikisikute vabadusi ja 
põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu 
puutumatust ja isikuandmete kaitset. Eriti 
tuleb tagada vastavus määrusega (EL) 
2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ, ning 
vajadusel samuti direktiiviga 
2016/680/EÜ;

Selgitus

See muudatus on vajalik, sest see on lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate 
muudatusettepanekutega, millega teksti lisatakse viide direktiivile 2016/680.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmekaitsealase vastutuse välistamine:

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 on teil 
õigus taotleda juurdepääsu 
isikuandmetele ning nende parandamist 
või kustutamist või oma isikuandmete 
töötlemise piiramist või esitada vastuväide 
selliste isikuandmete töötlemisele, samuti 
on teil isikuandmete ülekandmise õigus. 
Samuti on teil õigus esitada kaebus 
[asjaomase järelevalveasutuse nimi ja 
aadress].

[Kui asjaomase liikmesriigi õiguse 
kohaselt käsitatakse teemaksu tasumata 
jätmist kuriteona:

on teil õigus vastavalt [direktiivi (EL) 
2016/680 kohaldava liikmesriigi nimi] 
õigusele nõuda vastutavalt töötlejalt 
juurdepääsu isikuandmetele ja nende 
parandamist või kustutamist ning teie 
isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti 
on teil õigus esitada kaebus [asjaomase 
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järelevalveasutuse nimi ja aadress]. ]

Selgitus

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja vajadusel politseidirektiiviga tuleks kirjas 
nimetada kõigile kodanikele kättesaadavad andmekaitseõigused ja asutuse nimi ja aadress, 
kellele nad saavad kaebuse esitada. See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise 
loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektroonilise maanteemaksu puhul 
maksutehingute elektrooniliseks 
teostamiseks kasutada lubatava 
tehnoloogia loetelu

välja jäetud

1. satelliitpositsioneerimine;

2. mobiilside;

3. 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia.

Selgitus

Otsused tehnoloogiliste lahenduste loendi kohta peaksid seadusandjad võtma vastu 
kaasotsustamismenetluse korras. See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga 
seotud mõjuvatel põhjustel.
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