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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

26.10.2012

TEATIS LIIKMETELE
(91/2012)

Teema: Prantsusmaa senati põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse ettepaneku kohta, 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))

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 Prantsusmaa senati põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

Nr 13

SENAT

22. oktoober 2012

2012.–2013. AASTA KORRALINE ISTUNG

EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ) subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta (COM (2012)0380).

Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat säästva arengu komisjoni 
ettepaneku alusel järgmise resolutsiooni:

Vt järgmisi dokumente: Senat: 17 ja 52 (2012–2013).
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Määruse ettepanek (COM(2012)0380) täidab kaht eesmärki:

– vähendada 2020. aastaks liiklussurmade arvu poole võrra; 

– vähendada CO2-heidet, mis tuleneb sõidukite kehvast hooldusest. 

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– ettepanekuga püütakse saavutada tehnoülevaatust käsitlevate eeskirjade laiaulatuslik 
ühtlustamine, seda veenvalt põhjendamata. Selline lähenemisviis ei tundu olevat põhjendatud, 
kuna sõidukite ja mootorrataste tehnilised puudused ei tundu olevat oluline liiklusõnnetusi 
põhjustav tegur; 

– lisaks sellele ei ole nendes riikides, kus nimetatud meedet juba kohaldatakse, selles 
küsimuses korraldatud teaduslike uurimustega kinnitust leidnud asjaolu, et tehnoülevaatused 
vähendavad mootorratastega juhtuvate liiklusõnnetuste arvu; tundub, et komisjoni 
kasutatavad andmed on pärit allikatest, kes on huvitatud sellise teksti vastuvõtmisest;

– mootorrataste piiriülene liiklus, mis ei ole üldiselt laialdaselt levinud nähtus, ei õigusta 
samuti sellist tüüpi sõidukite kohustusliku tehnoülevaatuse kehtestamist Euroopa tasandil;

– sõidukite tehnoülevaatuste sagedasem teostamine tundub olevat vastuolus tehnoloogilise
arenguga, mille tõttu sõidukid on töökorras pikemat aega;

– vanemad sõidukid kuuluvad üldiselt väikese sissetulekuga juhtidele ning ettepanekust 
tulenev ülevaatuste sagedasem teostamine paneks selliste sõidukite omanikele suure 
koormuse, mille asjakohasust peaks iga liikmesriik ise hindama. 

Seetõttu on senat seisukohal, et käesolev määruse ettepanek ei vasta praegusel kujul 
subsidiaarsuse põhimõttele.

Senati 22. oktoobri 2012. aasta resolutsioon.

Allkiri: senati esimees Jean Pierre BEL


