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EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

23.10.2012

TEATIS LIIKMETELE
(88/2012)

Teema: Küprose Vabariigi Esindajatekoja põhjendatud arvamus, mis käsitleb:
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut, milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

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

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut, 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 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Küprose Vabariigi Esindajatekoja põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepanekute kohta.
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LISA

Küprose Vabariigi Esindajatekoja välis- ja Euroopa asjade parlamendikomitee põhjendatud 
arvamus

Saadetud Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale Euroopa 
Liidu lepingule lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli nr 2 artikli 6 kohaselt.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek, milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ
[COM(2012)0380]

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek, millega muudetakse nõukogu direktiivi 
1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta [COM(2012)0381]

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek, milles käsitletakse liidus liiklevate 
tarbesõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2000/30/EÜ
[COM(2012)0382].

1. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamine Euroopa Liidu lepingu 
raamistikus

1.1. EL lepingu artikli 5 lõikes 3 on sätestatud:
„Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 
piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 
kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.

Liidu institutsioonid kohaldavad subsidiaarsuse põhimõtet vastavalt protokollile 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta. Riikide parlamendid 
tagavad subsidiaarsuse põhimõtte järgimise protokollis sätestatud korra kohaselt.”

1.2. EL lepingule lisatud protokolli (nr 2) artiklis 2 on samuti sätestatud, et komisjon 
korraldab enne seadusandliku akti kohta ettepanekute tegemist laialdased konsultatsioonid 
ning et nende konsultatsioonide korraldamisel võetakse vajaduse korral arvesse kavandatava 
meetme piirkondlikku ja kohalikku mõõdet.

1.3. EL lepingule lisatud protokolli (nr 2) artiklis 5 on sätestatud:

Seadusandlike aktide eelnõusid põhjendatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
seisukohast. Iga seadusandliku akti eelnõu peab sisaldama üksikasjaliku seletuse, mis 
võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist. Seletus peab 
sisaldama hinnangut ettepaneku finantsmõju ning direktiivi puhul selle tagajärgede kohta 
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liikmesriikide kehtestatavatele sätetele, vajaduse korral ka piirkondlikele õigusaktidele.
Järeldusi, miks liidu eesmärk on paremini saavutatav liidu tasandil, põhjendatakse 
kvalitatiivsete ja võimaluse korral kvantitatiivsete näitajatega. Seadusandlike aktide eelnõudes 
võetakse arvesse vajadust, et mis tahes finants- või halduskohustus, mis langeb liidule, riikide 
valitsustele, piirkondlikele või kohalikele asutustele, majandustegevuses osalejatele ja 
kodanikele, oleks minimaalne ja proportsionaalne taotletava eesmärgiga.”

1.4. Lõpuks, nagu on sätestatud EL lepingu artikli 5 lõikes 3 ja artikli 12 punktis b, peavad 
riikide parlamendid tagama kooskõla subsidiaarsuse põhimõttega protokollis (nr 2) sätestatud 
korra kohaselt, mis tähendab põhjendatud arvamuse saatmist kaheksa nädala jooksul alates 
seadusandliku akti eelnõu kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes edastamise kuupäevast.

1.5. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise suunised on sätestatud Amsterdami lepingus ning 
neid on täpsustatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitlevas 
protokollis. Tuleks märkida, et nimetatud suunised on kõnealuse kontrolli teostamisel endiselt 
kasulikuks abivahendiks.

Konkreetselt kontrollitakse suuniste abil,

 kas kõnealusel küsimusel on mitut liikmesriiki mõjutavaid aspekte, mida ei saa 
rahuldavalt korraldada liikmesriikide meetmega;

 kas liikmesriikide meede või liidu meetme puudumine oleks vastuolus Euroopa Liidu 
aluslepingute nõuetega või kahjustaks liikmesriikide huve; ning

 kas liidu tasandil võetav meede tooks selget kasu oma ulatuse või toime poolest 
võrrelduna meetmega liikmesriikide tasandil.

Selleks, et liidu tasandil võetav meede oleks kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega,
peavad eesmärkide saavutamiseks kasutatavad vahendid olema asjakohased ega tohi minna 
kaugemale sellest, mis on vajalik meetme eesmärkide saavutamiseks.

Nii Amsterdami kui Lissaboni lepingule lisatud protokollides on proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise nõudega seoses kehtestatud Euroopa Liidule teatavad piirangud:

 liidu meetme vorm peab olema võimalikult lihtne ning
ning liidu seadusandja peaks eelistama direktiive määrustele;

 arvesse tuleb võtta vajadust, et iga finants- või halduskoorem,
mis langeb riikide valitsustele, majandustegevuses osalejatele ja
kodanikele, oleks minimaalne; ning

 Euroopa meede peab jätma riigi meetmele võimalikult suure mõjuulatuse.

2. Seadusandlike meetmete paketi subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus olevad aspektid
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Välis- ja Euroopa asjade parlamendikomitee jõudis pärast läbivaatamisel olevate 
seadusandlike meetmete paketi kontrolli järeldusele, et kõnealused ettepanekud ei ole 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud parlamendikomitee otsustas täpsemalt, et 
kõnealuste seadusandlike ettepanekute reguleerimisala ulatub kaugemale sellest, mis on 
vajalik liidu eesmärkide saavutamiseks, ning piirab liialdatult liikmesriikide 
reguleerimispädevust. Parlamendikomitee otsustas, et direktiivi asemel ei ole vaja valida 
määrust, st rangemat õigusakti, nagu seda on tehtud kahe ettepaneku puhul kolmest. Lisaks 
jõudis parlamendikomitee järeldusele, et kodanikele tekkivat majanduslikku kulu ja ettevõtete 
halduskoormust on võimalik kas vältida või suuresti vähendada ning see on vastuvõetav 
üksnes siis, kui see on vajalik võetud meetme vormi ja tehniliste kontrollide sisu uuendamise 
tõttu.

3. Selgitus

3.1. Komisjoni sõnul on läbivaatamisel olevate seadusandlike ettepanekute eesmärk 
kehtestada tehniliste kontrollide ajakohastatud ja ühtlustatud eeskirjad ning parandada veelgi 
liiklusohutust ja keskkonnakaitset. Komisjon märgib õigusaktide ettepanekute mõju 
hindamisel kahte põhiprobleemi: esiteks seda, et ELi kehtivate õigusaktide reguleerimisala on 
liiga piiratud ja nõuete tase liiga madal. Teiseks puudub sidusrühmade vahel igasugune 
andme- ja teabevahetus, kuigi see on kontrollide edukuse seisukohast äärmiselt oluline. Lisaks 
märgib komisjon, et kehtivate eeskirjade paindlikkuse tõttu on ELis tehtavad tehnilised 
kontrollid erineva kvaliteediga ning olukorda saab muuta üksnes ELi tasandil kooskõlastatud 
regulatiivmeetmega. Komisjon mainib, et mõned küsimused, nagu liiklevate sõidukite 
tehnokontrollid, inspektorite väljaõpe ja kontrollitegevuste läbiviimine peaks jääma 
liikmesriikide korraldada. Lisaks viidatakse kõnealustes dokumentides uuringutele, mis on 
näidanud, et mootorsõidukite tehnilistest puudustest on tingitud 6 % kõikidest õnnetustest 
ning selle tulemusena on igal aastal 2000 surmajuhtumit ja veelgi rohkem vigastatuid.
Keskkonnamõjuga seoses tuleks märkida, et tehnilised puudused suurendavad heiteid 
keskmiselt ligikaudu 1,2 % – 5,7 % ning mõnede sõidukite puhul kuni 20 korda rohkem.

3.2. Välis- ja Euroopa asjade parlamendikomitee ei vaidle vastu sellele, et kogu tehniliste 
kontrollide süsteemi parandamine mõjutaks positiivselt liiklusohutust ja keskkonda. Kolmest 
seadusandlikust ettepanekust kaks [COM(2012)380 ja COM(2012)382] on aga esitatud 
määruse vormis, mitte direktiivina, millega tunnistatakse kehtetuks kehtivad direktiivid. On 
selge, et määrus jõustub õigusaktina kohe ning ei jäta, vastupidiselt direktiivile, 
liikmesriikidele ruumi paindlikkuseks. Vastavalt eespool nimetatud proportsionaalsuse 
põhimõttele peaks liidu meetme vorm olema võimalikult lihtne ja seadusandja peaks 
eelistama direktiive määrustele. Antud juhul võiks olemasoleva õigusraamistiku parandamine 
ja uuendamine ning tehnoloogia arenguga kaasaminek olla esitatud direktiivi muutva 
direktiivi ettepaneku vormis, millega oleks samuti võimalik hõlmata ELi eesmärke või 
laiendada kehtivate eeskirjade reguleerimisala. Määruse valimine õigusaktiks võib vastavalt 
ELi soovile tagada vajaliku kindluse eeskirjade täitmise suhtes, kuid see ulatub kaugemale, 
kui vaja valdkonnas, mida siiani on reguleeritud direktiiviga, ning ei jäta maksimaalses 
ulatuses võimalusi riigi tasandil otsuste tegemiseks, nagu nõuab subsidiaarsuse põhimõte. Kui 
valida sel tasandil jätkuvalt karmimaid ühtlustatud meetmeid sisaldav direktiiv, annaks see 
liikmesriikidele rohkem tegevusruumi, vastates samas vajadusele rangema raamistiku järele.

3.3. Seadusandlike ettepanekute sisu hõlmab majanduslikku kulu ELi kodanikele, aga ka 
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täiendavat koormust ettevõtetele, mis komisjoni sõnul oleks siiski kindlasti korvatud.
Komisjoni märgitud uuringud näitavad, et liiklusohutuse tase on tihedalt seotud sõidukite 
tehniliste puuduste arvuga. Seejuures tuleb aga tähele panna, et see tähendab, et parandada 
tuleb kontrollide olemust ja tõhusust ning mitmed kavandatud meetmetest lähevad seega õiges 
suunas. Tehniliste kontrollide sagedamaks muutmine ei tähenda aga tingimata kontrollimise 
kvaliteedi paranemist. Lisaks pakuvad seadusandlikud ettepanekud kontrollide tihendamise 
kõrval mitmeid muid meetmeid. Sama võib järeldada ELi põhjendusest, et vastutustundlikke 
ettevõtteid, kes tagavad, et nende sõidukid on ohutud ja korralikult hooldatud, tuleks 
premeerida harvemate kontrollidega, nii et neil ei oleks vaja kokku puutuda tarbetu 
halduskoormusega ja ebavajalike finantskuludega. Kaudselt võib sellest järeldada, et 
kontrollide arvu suurendamisest üksi ei piisa – kontrolle tuleb parandada ja tõhustada ning 
seega kaoks vajadus neid tihendada.

Kodanikele tekkivat majanduslikku kulu ja ettevõtetele langevat halduskoormust on seega 
võimalik vältida, kui edendatakse tehnilisi kontrolle parandavaid meetmeid. Kokkuvõtteks on 
parlamendikomitee seisukohal, et kavandatud seadusandlike meetmete pakett läheb selles 
küsimuses kaugemale, kui on rangelt vajalik.

3.4. Eespool toodut silmas pidades on välis- ja Euroopa asjade parlamendikomitee 
järelduse kohaselt läbivaatamisel olevate seadusandlike meetmete pakett vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega ning kui pidada eelkõige silmas kavandatud meetmete 
reguleerimisala ja valitud õigusakte, siis liidu poolt reguleeritava meetme vajalikkust 
õigustavad kriteeriumid ei ole nõuetekohaselt täidetud.


