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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

23.10.2012

TEATIS LIIKMETELE
(87/2012)

Teema: Madalmaade Kuningriigi Senati põhjendatud arvamus

– ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

– ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide 
kohta (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ 
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(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 
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õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Madalmaade Kuningriigi Senati põhjendatud 
arvamus eelpool nimetatud ettepaneku kohta.
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Madalmaade Kuningriigi Senat (Esimene koda)
Euroopa Parlamendi president

Hr Schulz

Rue Wiertz 60

B-1047 BRUSSELS

BELGIUM.

Austatud härra Schulz

Kooskõlas ettenähtud menetlusega kontrollis Madalmaade Parlamendi Esimene Koda 
eelnimetatud ettepaneku vastavust subsidiaarsuse põhimõttele. Seejuures kohaldas ta Euroopa 
Liidu lepingu artiklit 5 ja Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.

Käesoleva kirjaga teavitatakse Teid senati arvamusest. Samasugused kirjad saadeti Euroopa 
Komisjonile, nõukogule ja Madalmaade valitsusele.

Senat on seisukohal, et võrreldes nõuetega, mis sisalduvad EL lepingu artiklis 5 ja Lissaboni 
lepingu protokollis nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, ei 
ole esitatud piisavalt tõendeid, mis näitaksid, et Euroopa Komisjonile on vaja anda pädevus 
laiendada kohustuslikke korralisi ülevaatusi uutele sõidukikategooriatele, suurendada nende 
ülevaatuste sagedust ning määrata kindlaks liiklevate raskete kaubaveokite tehnokontrollide 
minimaalne arv. Euroopa Komisjon ei ole piisavalt näidanud, kuidas komisjonile sellise 
pädevuse andmisega kaasneda võivad eelised kaaluksid üles liikmesriikide pädevuse 
piiramise antud valdkonnas ning sellest tulenevad märkimisväärsed kulud ja halduskoormuse 
muu hulgas ametivõimudele ja vastavate sõidukite kasutajatele. Lisaks sekkutakse 
ettepanekuga liikmesriikide hästitoimivatesse süsteemidesse.

Senat on ka seisukohal, et Euroopa Komisjonile ei ole vajalik ega soovitav anda pädevust 
kohustuslike korraliste ülevaatuste laiendamiseks uutele sõidukikategooriatele, nagu 
haagiselamud, mootorrattad, mopeedid ja haagised. Eri liikmesriikides kasutatakse neid 
sõidukikategooriaid väga erinevalt ja erinevatel eesmärkidel, näiteks puhkusel, tööle 
sõitmiseks ja hooajalise transpordivahendina (erinevalt sõidukitest, mille suhtes kehtivat 
direktiivi kohustuslike korraliste ülevaatuste kohta juba kohaldatakse, nagu autod, veokid ja 
rasked haagised). Nimetatud riiklike erinevuste tõttu oleks palju loogilisem Euroopa tasandil 
ühtlustamise asemel reguleerida kõnealuste sõidukikategooriate kohustuslikke korralisi 
ülevaatusi riikide tasandil, mis võimaldaks riikide eripära paremini arvesse võtta. See kehtib 
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eriti kahe- ja kolmerattaliste sõidukite kohta. Samuti ei ole Euroopa Komisjonile kõnealust 
pädevust vaja anda põhjendusel, et osa liiklusest on piiriülene. Mopeede, motorollereid ja 
haagiseid kasutatakse harva väljaspool oma riiki, seega oleks nimetatud sõidukikategooriate 
puhul parem jätta pädevus kohustuslike korraliste ülevaatuste üle riigi tasandile.

Senat on samuti seisukohal, et Euroopa Komisjonile ei ole vajalik ega soovitav anda pädevust 
kohustuslike korraliste ülevaatuste sageduse ühepoolseks muutmiseks. Madalmaades kehtiv 
kohustuslike korraliste ülevaatuste süsteem võtab juba arvesse sõidukite vanust ja kasutust 
ning vastab seega liiklusohutuse nõuetele. Kui kohustuslike korraliste ülevaatuste sageduse 
peaks kindlaks määrama Euroopa tasandil, tuleks sekkuda liikmesriikide vastavatesse 
süsteemidesse, mis toimivad hästi, ning lisaks ei saaks selle tulemusena enam nii palju 
arvestada riikide eripäraga.

Lõppkokkuvõttes on senat seisukohal, et Euroopa Komisjonile ei ole vajalik ega soovitav 
anda pädevust liiklevate tarbesõidukite tehnokontrollide ja -ülevaatuste kohustusliku 
minimaalse arvu kindlaksmääramiseks. Madalmaad juba täidavad nimetatud 
sõidukikategooria puhul 100 % ulatuses kohustuslike korraliste ülevaatuste nõuet registrite 
kontrollimise kaudu. Kui viimane kuupäev nõutava ülevaatuse tegemiseks on möödunud, ilma 
et ülevaatust oleks tehtud, saab registreerimisdokumendi omanik automaatselt trahviteate 
(vastavalt Mulderi õigusaktile). Kui Euroopa tasandil määrataks kindlaks, kui palju 
tehnokontrolle tuleb teedel kohustuslikult läbi viia, sekkuks see hästi toimivatesse 
süsteemidesse ja ei annaks midagi juurde jõustamisele, mida liikmesriik võib ise korraldada. 
Nii on liikmesriikidel endil parimad võimalused riiklike asjaolude arvessevõtmiseks.

Parlamendi esimene koda (senat), on seega seisukohal, et ettepanekud COM (2012) 380, 
COM (2012) 381 ja COM (2012) 382 on eelnimetatud põhjendustel subsidiaarsuse 
põhimõttega vastuolus.

Lugupidamisega

Madalmaade Parlamendi Esimese Koja esimees


