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I. Sissejuhatus 

 

1. Määruse ettepanek, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist 

tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ, on osa 

tehnoülevaatuspaketist, millesse kuuluvad ka tehnokontrolli ja -ülevaatust käsitlev määrus 

ning sõidukite registreerimisdokumente käsitlev direktiiv. Tehnoülevaatuspakett esitati 

nõukogule 13. juulil 2012. 
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2. Ettepaneku eesmärk on sätestada sõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse ajakohastatud 

ühtlustatud eeskirjad, et suurendada liiklusohutust ja tõhustada keskkonnakaitset. Ettepaneku 

eesmärk on aidata saavutada liiklusohutuse valdkonna poliitikasuunistes (2011–2020) esitatud 

eesmärk vähendada 2020. aastaks liiklussurmade arvu poole võrra. Samuti aitab ettepanek 

vähendada autovedude tekitatavat heidet, mis tuleneb sõidukite kehvast hooldusest. 

 

3. Maismaatranspordi töörühm analüüsis 7. ja 14. septembril 2012 tehnoülevaatuspaketile 

lisatud mõjuhinnangut. Korralist tehnoülevaatust käsitleva ettepaneku läbivaatamine algas 

21. septembril ja seda jätkati 28. septembril ning 5. ja 9. oktoobril 2012. Lisaks kavandati 

17. ja 25. oktoobriks 2012 kaks tehnilist koosolekut. 

 

4. Coreper vaatas oma 17. oktoobri koosolekul eesistujariigi poolt ministrite arutelu 

suunamiseks esitatud kavandatavad küsimused läbi ning otsustas neid pisut muuta. 

 

II. Küsimused poliitiliseks mõttevahetuseks 

5. Eeltoodut arvesse võttes ning selleks, et võimaldada nõukogu ettevalmistavatel organitel 

jätkata tööd eespool nimetatud ettepanekuga, oleks vaja poliitilisel tasandil käsitleda alltoodud 

küsimusi ning võtta vastu nendega seotud otsused. Seetõttu kutsutakse ministreid üles 

vastama transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 29. oktoobri 2012. aasta 

istungil järgmisele kahele küsimusele: 

 

1. küsimus: 

Kas leiate, et komisjoni kavandatava seadusandliku algatusega (seadusandlike algatustega) 

on võimalik paremini saavutada tehnoülevaatuste piisav ühtlustatuse määr? 

 

2. küsimus: 

Kas leiate, et nende sõidukite nimekiri, mis peavad läbima korralise tehnoülevaatuse, ja 

selliste ülevaatuste sagedus, nagu need on ette nähtud komisjoni ettepanekus, on ettepaneku 

põhieesmärkide saavutamise seisukohast kõige tähtsamad? 

 

 

_________________ 


