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Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indokolással ellátott véleménye: 

– a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

– a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 
1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 –
2012/0185(COD)))

– az Unió területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre való 
alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
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és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Holland Királyság Képviselőházának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Holland Királyság Képviselőháza

Az Európai Parlament elnöke részére
B-1047 Brüsszel 
Belgium

Hága, 2012. október 9.

Tárgy: Indokolással ellátott vélemény (szubszidiaritás) a gépjárművek és pótkocsijaik 
időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2012)0380), a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó 
okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0381) és az 
Unió területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre való 
alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (COM (2012)0382)

A Képviselőház az előírt eljárásnak megfelelően megvizsgálta a fenti javaslatot a 
szubszidiaritás elve tekintetében, és ennek során az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkét, 
valamint a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, Lisszaboni 
Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvet alkalmazta.

E levelemmel tájékoztatom Önt a Holland Királyság Képviselőházának álláspontjáról. Ezzel 
azonos tartalmú levelet küldtünk az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak és a holland 
kormánynak is.

A Képviselőház álláspontja szerint nincs az EUSZ 5. cikkében, valamint a szubszidiaritás és 
az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. 
jegyzőkönyvben előírt módon kellőképpen indokolva annak szükségessége, hogy az Európai 
Bizottság hatáskört kapjon a kötelező időszakos ellenőrzések új járműkategóriákra való 
kiterjesztésére, ezen ellenőrzések gyakoriságának növelésére és a nehéz tehergépjárművek 
közúti műszaki ellenőrzései kötelező minimális számának megállapítására. Az Európai 
Bizottság nem igazolta kellőképpen, hogy e hatáskör Bizottságra ruházásának lehetséges 
előnyei miként ellensúlyozzák a tagállami hatáskörök e területen való korlátozását, valamint 
az ebből többek között a hatóságok és e járművek használói számára felmerülő jelentős 
költségeket és adminisztratív terheket. Emellett a javaslat a jól működő tagállami 
rendszerekbe is beavatkozik.

A Képviselőház véleménye szerint továbbá szükségtelen és nem kívánatos, hogy az Európai 
Bizottság hatáskört kapjon arra, hogy a kötelező időszakos ellenőrzéseket kiterjessze új 
járműkategóriákra, például lakókocsikra, motorkerékpárokra, segédmotoros kerékpárokra és 
pótkocsikra. A járművek e kategóriáit (a kötelező időszakos műszaki vizsgálatról szóló 
hatályos irányelv hatálya alá tartozó járművekkel, például a személygépkocsikkal, a 
tehergépjárművekkel és a nehéz tehergépjárművekkel szemben) nagyon különbözőképpen és 
eltérő célokra – például szabadidős céllal, munkába járásra és szezonális személyszállításra –
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használják a különböző tagállamokban. E nemzeti különbségek miatt e járműkategóriák 
esetében a kötelező időszakos ellenőrzéseket sokkal logikusabb lenne az európai szintű 
harmonizálás helyett nemzeti szinten szabályozni, hogy jobban figyelembe lehessen venni a 
nemzeti sajátosságokat. Különösen igaz ez a motorkerékpárokra és a segédmotoros 
kerékpárokra. Nem szükséges az Európai Bizottságra ruházni ezt a hatáskört azon érv alapján 
sem, hogy részben határon átnyúló forgalomról van szó. A segédmotoros kerékpárokat, 
robogókat és pótkocsikat ritkán használják a határon átnyúló forgalomban, így e 
járműkategóriák esetén helyesebb volna, ha a kötelező időszakos ellenőrzésekre vonatkozó 
hatáskör nemzeti szinten maradna.

A Képviselőház megítélése szerint továbbá szükségtelen és nem kívánatos, hogy az Európai 
Bizottság hatáskört kapjon arra, hogy egyoldalúan megváltoztassa a kötelező időszakos 
ellenőrzések gyakoriságát. A kötelező időszakos ellenőrzések holland rendszere jelenleg is 
figyelembe veszi a járművek életkorát és a futott kilométerek számát, így megfelel a közúti 
biztonsági követelményeknek. A kötelező időszakos ellenőrzések gyakoriságának európai 
szinten való meghatározása beavatkozna a tagállamok által korábban fenntartott, jól működő 
rendszerekbe, emellett azzal a hatással járna, hogy kevésbé lehetne figyelembe venni a 
nemzeti sajátosságokat.

Végezetül, a Képviselőház álláspontja szerint szükségtelen és nem kívánatos, hogy az Európai 
Bizottság hatáskört kapjon arra, hogy megállapítsa a haszongépjárművek közúti műszaki 
ellenőrzéseinek kötelező minimális számát. Hollandia a nyilvántartások ellenőrzése révén e 
járműkategória 100%-a tekintetében jelenleg is érvényesíti a kötelező időszakos ellenőrzési 
követelményt. Amennyiben a kötelező ellenőrzésre meghatározott időpontig nem kerül sor az 
ellenőrzésre, a forgalmi engedély jogosultja automatikusan bírság megfizetésére irányuló 
felszólítást kap (a Mulder-féle törvény szerint). A kötelező közúti ellenőrzések számának 
európai szinten való meghatározása beavatkozna a jól működő rendszerekbe, és nem jelentene 
hozzáadott értéket a végrehajtás terén sem, amelyet a tagállam maga is képes megszervezni. 
Ennélfogva a tagállam képes a legjobban figyelembe venni az ezzel kapcsolatos nemzeti 
sajátosságokat.

A Holland Királyság Képviselőházának álláspontja szerint tehát a COM (2012)0380, a COM 
(2012)0381 és a COM (2012)0382 javaslat a fenti vonatkozásokban sérti a szubszidiaritás 
elvét.

Tisztelettel:

Anouchka van Miltenburg,
A Holland Királyság Képviselőházának elnöke


