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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

18.10.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(84/2012)

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών σχετικά 
με:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα 
κυκλοφορίας οχημάτων
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης των οχημάτων 
επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της 
οδηγίας 2000/30/EΚ + Παράρτημα στην πρόταση 2000/30/EΚ
 (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
υποβάλει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής γνωμοδότηση όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω 
σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Κάτω Χωρών, σχετικά με τις ανωτέρω προτάσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η Βουλή

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

B-1047 Brussel Tel.

Βέλγιο

Χάγη, 9 Οκτωβρίου 2012

Θέμα:

Αιτιολογημένη γνώμη (επικουρικότητα) σχετικά με την πρόταση για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση 
της οδηγίας 2009/40/EΚ(COM(2012)0380), την πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων 
(COM(2012)0381) και την πρόταση σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης 
των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση (COM(2012)0382).

Η Βουλή ΤΩΝ Αντιπροσώπων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη προς τούτο διαδικασία, 
εξέτασε τις ως άνω προτάσεις υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας. Εφαρμόσθηκε 
το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Με την παρούσα, επιθυμών να σας διαβιβάσω τη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η 
ίδια επιστολή έχει αποσταλεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην 
κυβέρνηση των Κάτω Χωρών.

Η Βουλή πρεσβεύει την άποψη ότι δεν τονίζεται επαρκώς η ανάγκη να δοθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αρμοδιότητα να επεκτείνει τους υποχρεωτικούς περιοδικούς ελέγχους 
(ΥΠΕ) σε νέες κατηγορίες οχημάτων, προκειμένου να αυξηθεί η συχνότητα των εν λόγω 
ελέγχων και να  καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός τεχνικών ελέγχων των φορτηγών καθοδόν, 
όπως το απαιτεί το άρθρο 5 της ΣΕΕ και το Πρωτόκολλο 2 στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.   Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέδειξε επαρκώς τα πιθανά οφέλη από την ανάθεση μιας τέτοιας 
εξουσίας στην Επιτροπή προκειμένου να αντισταθμισθεί η περικοπή των εξουσιών των 
κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, καθώς και τα συνεπαγόμενα σημαντικά έξοδα και 
διοικητικές επιβαρύνσεις, μεταξύ άλλων για τις κυβερνήσεις και τους χρήστες των οχημάτων 
αυτών. Πέραν τούτου, η πρόταση παρεμβαίνει σε συστήματα των κρατών μελών που 
λειτουργούν ορθά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων πρεσβεύει επίσης την άποψη ότι είναι περιττό και άσκοπο να  
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να επεκτείνει τους υποχρεωτικούς περιοδικούς 
ελέγχους (ΥΠΕ) σε νέες κατηγορίες οχημάτων, όπως τροχόσπιτα, μοτοσικλέτες 
μοτοποδήλατα και ρυμουλκούμενα. Οι εν λόγω κατηγορίες οχημάτων χρησιμοποιούνται στα 
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διάφορα κράτη μέλη με πολύ διαφορετικό τρόπο και για διάφορους σκοπούς, όπως αναψυχή, 
μετάβαση στον τόπο εργασίας και εποχιακή μετακίνηση (αντίθετα προς τα οχήματα που 
υπάγονται επί του παρόντος στην οδηγία περί υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων, όπως 
αυτοκίνητα, φορτηγά και βαριά ρυμουλκά).  Λόγω των ως άνω εθνικών διαφορών, θα ήταν 
πολύ λογικότερο να ρυθμισθεί το θέμα των ΥΠΕ για τις ως άνω κατηγορίες οχημάτων σε 
εθνικό επίπεδο, αντί της εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ληφθούν καλύτερα 
υπόψη οι εθνικές συνθήκες. τούτο ισχύει κυρίως για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα. Πέραν 
τούτου, δεν είναι αναγκαίο να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ως άνω αρμοδιότητα με 
το επιχείρημα της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Τα μοτοποδήλατα, τα σκούτερ και τα 
ρυμουλκούμενα χρησιμοποιούνται σπάνια για διασυνοριακές διαδρομές και ως εκ τούτου, 
όσον αφορά τις εν λόγω κατηγορίες οχημάτων, είναι σκοπιμότερο να διατηρηθεί η ευθύνη για 
τους ΥΠΕ σε εθνικό επίπεδο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων κρίνει επίσης ότι είναι άσκοπο και μη ευκταίο να ανατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί μονομερώς τη συχνότητα των ΥΠΕ. Το 
σημερινό σύστημα ΥΠΕ των Κάτω Χωρών λαμβάνει ήδη υπόψη την ηλικία και τη χρήση των 
οχημάτων και ως εκ τούτου πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της οδικής  
ασφάλειας. Ο καθορισμός της συχνότητας των ΥΠΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρεμπόδιζε 
την καλή λειτουργία των συστημάτων των κρατών μελών και επιπλέον θα είχε ως συνέπεια 
το να λαμβάνονται λιγότερο υπόψη οι εθνικές συνθήκες.

Τέλος, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκφράζει την άποψη ότι είναι άσκοπο και μη ευκταίο 
ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία να καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό τεχνικών 
ελέγχων των φορτηγών καθοδόν. Στις Κάτω Χώρες παρατηρείται ήδη η κατά 100% τήρηση 
της υποχρέωσης ΥΠΕ για την εν λόγω κατηγορία οχημάτων μέσω προσφυγής σε ελέγχους 
των μητρώων. Εάν έχει περάσει η ημερομηνία του ΥΠΕ διαβιβάζεται αυτομάτως πρόστιμο 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας (Νόμος Mulder). Ο καθορισμός ενός υποχρεωτικού 
αριθμού ελέγχων καθοδόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρεμπόδιζε την καλή λειτουργία των 
συστημάτων των κρατών μελών, χωρίς να προσθέτει τίποτε ως προς τη συμμόρφωση που 
μπορεί να αναλάβει μόνο του ένα κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος μέλος είναι 
καλύτερα σε θέση να λάβει υπόψη τις εθνικές συνθήκες.

Κατόπιν τούτου, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκφράζει την άποψη ότι οι προτάσεις COM 
(2012) 380, COM (2012) 381 και COM (2012) 382 αντιβαίνουν προς την αρχή της 
επικουρικότητας ως προς τις ως άνω πτυχές.

Με τιμή,

Anouchka van Miltenburg,

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών


