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Teema: Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepaneku kohta, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste 
korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ 
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus 

Seoses Rootsi Riksdagi transpordikomisjoni aruandes nr 2012/13:TU3 esitatud hinnanguga 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamisele komisjoni ettepanekus võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste 
korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ 
(COM(2012) 380), leiab Rootsi Riksdag, et ettepanek kehtestada nõuded mopeedidele ja 
ajaloolistele sõidukitele (vanasõidukitele) (artikkel 2) on liigne ja ei ole seetõttu kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega.

Riksdag soovib rõhutada, et meetmete ühtlustamisel ja ühiste meetmete võtmisel üle kogu 
Euroopa Liidu on liiklusohutuse suurendamisele ja maanteetranspordi negatiivse 
keskkonnamõju vähendamisele positiivne mõju. Komisjoni selge eesmärk määruse 
ettepanekus on sõidukite ühtlustatud liiklusjärelevalve abil parandada liiklusohutust, 
vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu ning vähendada mootorsõidukite tekitatud CO2-
ja muud heidet. See on kooskõlas Riksdagi arvamusega selle kohta, mis peaks määratlema 
edasist ümberkujundustööd selles valdkonnas. Mis puutub hinnangusse, kas määruse 
ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, on osa määruse ettepaneku sisust siiski 
liialdatud ja mõned seal reguleerimiseks esitatud ettepanekud sobiksid paremini riiklikule 
tasandile.

Komisjon märgib oma määruse ettepanekus, et liikmesriigid ei saa ettepaneku eesmärke 
piisavas ulatuses saavutada, sest kontrolli minimaalsed tehnilised nõuded on liidu tasandil 
paika pandud ning nende rakendamine liikmesriikides on kaasa toonud suurt mitmekesisust, 
mis avaldab negatiivset mõju nii liiklusohutusele kui ka siseturule. Siinkohal tuleks märkida, 
et Rootsi statistikas puuduvad andmed selle kohta, et teistest liikmesriikidest pärinevatel 
mopeedidel ja vanasõidukitel oleks ilmnenud tehnilisi rikkeid nõuetele mittevastava kontrolli 
tõttu päritoluriigis.

Praegu Rootsis kasutusel olev sõidukite kontrollisüsteem on hästi kavandatud ja kohandatud 
selleks, et kõik teedel liiklevad erinevat liiki sõidukid oleksid liikluses jätkuvalt ohutud. Töös, 
mida tehakse Rootsis liiklusohutuse täiustamiseks, ei ole mopeedide tehnilise kontrolli nõuete 
kehtestamist peetud liiklusohutuse seisukohast õigustatuks. Rootsi on jätkuvalt negatiivsel 
seisukohal ettepaneku suhtes kehtestada mopeedidele tehnilise kontrolli nõuded. Samuti 
tuleks märkida, et mopeedid, mille valmistajakiirus on kuni 30 km/h, ei ole registreeritud, mis 
raskendab veelgi selliste mopeedide tehnilise kontrolli läbiviimist. Rangemate kontrollinõuete 
kehtestamine tähendaks, et meetme haldamine ja seetõttu ka selle rakendamise kulud 
suureneksid märkimisväärselt nii asutuste kui ka elanike jaoks, kuigi seda ei oleks võimalik 
õigustada liiklusohutuse kasvuga, mida selle meetme rakendamisega saavutada saaks. Mis 
puudutab sõidukitüüpide arvu suurendamist, mille puhul on nõutav tehniline kontroll, tuleb 
rõhutada, et selliste geograafiliste iseärasustega riigis nagu Rootsi, võib see tähendada 
mopeedi kontrolli läbimiseks vajadust katta üle 100 km pikki vahemaid, kuigi ei ole selge, kas 
kavandatav muudatus toob kaasa suurema liiklusohutuse. Vastupidi, see võib põhjustada 
suuremat õnnetuste ohtu.

Sellega seoses tasub meenutada liikluskomitee 2010. aasta detsembri aruannet komisjoni 
teatise „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 
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2011–2020” (COM(2010) 389) kohta, milles rõhutati, et on tähtis viia liiklusohutuse 
parandamise meetmed ellu subsidiaarsuse seisukohast õigel tasemel. Seoses sõidukite 
tehnilise kontrolliga rõhutatakse, et tõhus kontrollitegevus on liiklusohutuseks oluline, kuid 
sama oluline on saavutada tasakaal kontrollimise ja sotsiaal-majandusliku kasu vahel. 
Liikluskomitee leidis seetõttu, et teatise tekst kaherattaliste sõidukite tehnilise kontrolli kohta 
ei peaks hõlmama mopeedide tehnilist kontrolli.

Rootsi põhimõttelised seisukohad selles küsimuses ei ole nimetatud eelmisest aruandest 
saadik muutunud. Selles ettepanekus esitatud sõidukitüüpide arvu suurendamine mopeedide 
kaasamise kaudu (artikkel 2) laiendab liigselt ELi pädevust kõnealust valdkonda reguleerida. 
Kuna ettepaneku eesmärki saab paremini saavutada liikmesriigi tasandil, tuleks mopeedide 
tehnilise kontrolli küsimust jätkuvalt reguleerida sellel tasandil. Sama kehtib kavandatavate 
kontrollinõuete kehtestamise kohta vanasõidukitele (mida komisjoni tekstis nimetatakse 
ajaloolisteks sõidukiteks).

Mis puudutab ettepanekut kehtestada nõue mootorrataste iga-aastase ülevaatuse kohta seitse 
aastat pärast nende esimest registreerimist (artikkel 5), siis ei seda ole võimalik liiklusohutuse 
seisukohast põhjendada. Rootsis varem kasutusel olnud tehnilise kontrolli sageduse ajakavas 
nõuti mootorrataste iga-aastast kontrolli, kuid praegu nõutakse kontrolli iga kahe aasta tagant. 
Selline üleminek mootorrataste iga-aastaselt tehniliselt kontrollilt igal teisel aastal tehtavale 
kontrollile ei toonud Rootsi teedel kaasa liiklusohutuse vähenemist. Õnnetuste puhul, milles 
osales mootorratas, on hoopis näha, et suurem mõju oli muudel teguritel.

Ei ole sugugi ilmne, et tõhusam tee liiklusohutuse parandamiseks Rootsis ja teistes Euroopa 
riikides oleks sõidukite tehnilist kontrolli käsitleva määruse kehtestamine, selmet võimaldada 
sel toimuda tänu direktiivide rakendamisele. Liikmesriikide iga-aastane statistika 
suundumuste kohta teedel hukkunud ja raskelt vigastatud inimeste arvus näitab, et erinevate 
riikide vahel on olulisi erinevusi ning see peegeldab ilmselt ka eri liikmesriikide poolt 
liiklusohutuse parandamisel saavutatud edusamme ja selle nimel tehtud jõupingutusi. Rootsi 
on üks riikidest, kes on teinud kõige suuremaid edusamme seoses jõupingutustega, et 
parandada liiklusohutust ja vähendada surmajuhtumite ja raskete vigastuste arvu. Selle 
positiivse arengu põhjuseks on Rootsi parlamendi poolt vastu võetud nn Vision Zero põhjal 
tehtud töö ja jõupingutused. Riksdag tuletab siinkohal meelde, et sellele positiivsele arengule 
on üheskoos kaasa aidanud mitmed erinevad algatused.


