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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

18.10.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(84/2012)

Tema: Nyderlandų Antrųjų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl:

– pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2009/40/EB (COM(2012) 0380 – C7-0186/2012 –
2012/0184(COD))

– pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos 
dokumentų (COM(2012) 0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje 
važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB (COM(2012) 0382 – C7-
0188/2012 – 2012/0186(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Nyderlandų Antrųjų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Nyderlandų Antrieji Rūmai

Europos Parlamento Pirmininkui
B-1047 Briuselis 
Belgija

2012 m. spalio 9 d., Haga

Tema: Pagrįsta nuomonė (dėl subsidiarumo principo taikymo) dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių 
ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 
2009/40/EB (COM(2012) 0380), dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos dokumentų (COM(2012) 0381 ir dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje 
važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB (COM(2012) 0382)

Pagal nustatytą procedūrą Antrieji Rūmai išnagrinėjo minėtuosius pasiūlymus atsižvelgdami į 
subsidiarumo principą ir taikydami Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnį bei Lisabonos 
sutarties Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo.

Šiuo raštu jums pranešame Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų nuomonę šiuo klausimu. 
Tokie patys raštai išsiųsti Europos Komisijai, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei.

Antrieji Rūmai laikosi nuomonės, kad pateikta nepakankamai įrodymų, kurių reikalaujama 
pagal ES sutarties 5 straipsnį ir Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo, siekiant įrodyti, kad esama poreikio suteikti Europos 
Komisijai įgaliojimus periodinę techninę apžiūrą padaryti privalomą dviem naujoms 
transporto priemonių kategorijoms, padidinti šios apžiūros dažnumą ir nustatyti sunkiasvorių 
krovininių transporto priemonių techninių patikrinimų keliuose minimalų skaičių. Europos 
Komisija nepakankamai paaiškino, kaip galimi tokių įgaliojimų suteikimo Komisijai 
privalumai atsvertų valstybių narių galių apribojimą šioje srityje ir su tuo susijusias dideles 
sąnaudas bei administracinius sunkumus, inter alia, iškilsiančius valdžios institucijoms ir šių 
transporto priemonių naudotojams. Be to, šiais pasiūlymais kišamasi į valstybių narių 
sistemas, kurios veikia gerai.

Antrieji Rūmai taip pat laikosi nuomonės, kad nebūtina ir nepageidautina Europos Komisijai 
suteikti įgaliojimų periodinę techninę apžiūrą padaryti privalomą naujoms transporto 
kategorijoms, kaip antai priekabiniams nameliams, motociklams, mopedams ir priekaboms. 
Šios transporto priemonių kategorijos labai įvairiai naudojamos skirtingais tikslais įvairiose 
valstybėse narėse, pavyzdžiui, pramogai, reguliariam važinėjimui į darbą ir sezoniniam 
transportui (kitaip negu transporto priemonės, kurioms jau taikoma dabartinė direktyva dėl 
privalomos periodinės techninės apžiūros, pvz., automobiliams, sunkvežimiams ir 
sunkiasvorėms priekaboms). Dėl šių nacionalinių skirtumų būtų daug logiškiau reguliuoti šių 
kategorijų privalomą periodinę apžiūrą nacionaliniu lygiu siekiant geriau atsižvelgti į 
nacionalines aplinkybes, o ne derinti ją Europos lygiu. Tai ypač taikoma dviratėms ir triratėms 
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transporto priemonėms. Taip pat nėra būtina Europos Komisijai suteikti šiuos įgaliojimus 
remiantis argumentais, kad dalis eismo vyksta tarpvalstybiniu lygmeniu. Mopedai, 
motoroleriai ir priekabos retai naudojami už buveinės šalies ribų, taigi šių transporto 
priemonių kategorijų atveju būtų geriau, kad su privaloma periodine apžiūra susiję įgaliojimai 
liktų nacionalinio lygmens.

Antrieji Rūmai taip pat laikosi nuomonės, kad nebūtina ir nepageidautina Europos Komisijai 
suteikti įgaliojimų vienašališkai keisti privalomos periodinės apžiūros dažnumą. Pagal esamą 
Nyderlandų privalomos periodinės apžiūros sistemą jau atsižvelgiama į transporto priemonių 
amžių ir naudojimą, taigi ją naudojant patenkinami saugumo reikalavimai. Jeigu privalomos 
periodinės apžiūros dažnumą reikėtų nustatyti Europos lygiu, būtų kišamasi į tokias valstybių 
narių tvarkomas sistemas, kurios veikė gerai, ir, be to, būtų mažiau atsižvelgiama į 
nacionalines aplinkybes.

Pagaliau Antrieji Rūmai laikosi nuomonės, kad nebūtina ir nepageidautina Europos Komisijai 
suteikti įgaliojimų nustatyti komercinių transporto priemonių techninių patikrinimų keliuose 
privalomą minimalų skaičių. Nyderlandai jau visiškai vykdo privalomos periodinės apžiūros 
reikalavimus, taikomus šios kategorijos transporto priemonėms, tikrindami registrus. Jeigu 
apžiūra neatliekama iki reikalaujamo termino, registracijos dokumento turėtojas automatiškai 
gauna prašymą sumokėti baudą (pagal Mulderio aktą). Europos lygiu nustačius, kiek 
patikrinimų keliuose privaloma atlikti, būtų kišamasi į gerai veikiančias sistemas ir niekaip 
nebūtų padedama vykdyti nuostatų, kurių vykdymą valstybė narė gali tvarkyti pati. Valstybė 
narė yra tinkamiausioje padėtyje, kad galėtų atsižvelgti į su tuo susijusias nacionalines 
aplinkybes.

Taigi Nyderlandų Antrieji Rūmai laikosi nuomonės, kad pasiūlymai COM(2012) 380, 
COM(2012) 381 ir COM(2012) 382 minėtaisiais aspektais pažeidžia subsidiarumo principą.

Pagarbiai,

Anouchka van Miltenburg,
Nyderlandų Antrųjų Rūmų pirmininkė


