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Piiriülene teabevahetus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise 

kohta ***II 

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese 

lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud 

liiklusnõuete rikkumise kohta (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (17506/1/2010 - C7-0074/2011)); 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2008)0151) suhtes; 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 22. juuni 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita 

Euroopa Parlamendi teisel lugemisel vastu võetud seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 8 punktile a; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 66; 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-

0208/2011), 

1. võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha; 

2. kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale 

resolutsioonile; 

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1   ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 149. 

P7_TC2-COD(2008)0062 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. juulil 2011. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/.../EL, millega 

hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise 

kohta 



(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (direktiiv 2011/82/EL) lõplikule kujule.) 

LISA 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus vastavustabelite kohta 

 

 

20. juunil 2011. aastal toimunud kolmepoolsel kohtumisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

vahel saavutatud kokkulepe, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu direktiiv, millega 

hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta, ei 

mõjuta vastavustabelite üle peetavate institutsioonidevaheliste arutelude tulemust. 

 

Komisjoni avaldus vastavustabelite kohta 

 

Komisjon tuletab meelde oma kohustust tagada, et liikmesriigid koostaksid vastavustabelid, 

mille abil nende ülevõtmismeetmed seotakse ELi direktiiviga, ja edastaksid need ELi õigusakti 

ülevõtmise raames komisjonile, et kaitsta kodanike huve, tagada parem õigusloome ja 

suurendada õiguslikku läbipaistvust ning aidata kaasa liikmesriikide normide ELi sätetele 

vastavuse kindlakstegemisele.  

Komisjon avaldab kahetsust, et puudub toetus sättele, mis oli esitatud ettepanekus võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse karistuste piirülest täitmist 

liiklusohutuse valdkonnas, mille kohaselt pidi vastavustabelite koostamine muutuma 

kohustuslikuks. 

Komisjon võib kompromissi saavutamise ja nimetatud ettepaneku viivitamatu vastuvõtmise 

nimel nõustuda, et tekstis olnud vastavustabelite kohustusliku esitamise säte asendatakse 

asjakohase põhjendusega, milles liikmesriike julgustatakse seda tava järgima. 

Komisjoni poolt kõnealuses küsimuses võetud seisukoht ei kujuta endast siiski pretsedenti. 

Komisjon jätkab jõupingutusi, et leida koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga sobiv lahendus 

kõnealusele horisontaalsele institutsioonilisele küsimusele. 

 

Komisjoni avaldus liiklusohutuse suuniste kohta 

 

Komisjon analüüsib, kas ELi tasandil on vaja koostada suunised, et tagada võrreldavate 

meetodite, tavade, standardite ja kontrollide sageduse kaudu (eriti seoses lubatud sõidukiiruse 

ületamisega, sõiduki juhtimisega alkoholijoobes, turvavöö kinnitamata jätmisega ja foori 

punase tule eiramisega) liikluseeskirjade ühtsem jõustamine liikmesriikides. 

 

_________________ 

 


