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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
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Относно: Мотивирано становище от Сената на Кралство Нидерландия относно:

- предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

- предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за 
регистрация на превозни средства (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 –
2012/0185(COD))

- предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни 
средства, движещи се на територията на Съюза и за отмяна на Директива 
2000/30/ЕО
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което да изложи причините, поради които счита, че въпросният проект не 
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е съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сената на Кралство Нидерландия 
по горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Сенат (Първа камара) на нидерландския парламент
Председател на Европейския парламент

г-н М. Шулц

Rue Wiertz 60

B-1047 BRUXELLES

БЕЛГИЯ.

Уважаеми г-н Шулц,

В съответствие с установената процедура Сенатът на нидерландския парламент 
разгледа гореспоменатите предложения с оглед на спазването на принципа на 
субсидиарност. В рамките на това разглеждане той приложи член 5 от Договора за 
Европейския съюз и Протокол № 2 към Договора от Лисабон относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

С настоящото писмо бих желал да Ви осведомя за становището на Сената. Идентични 
копия от него бяха изпратени до Европейската комисия, Съвета и правителството на 
Нидерландия.

Сенатът е на мнение, че не са приведени достатъчно доказателства, както се изисква по 
силата на член 5 от ДЕС и Протокол № 2 към Договора от Лисабон относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, за да се покаже, 
че съществува необходимост от предоставяне на Европейската комисия на правомощия 
да разширява задължителните периодични проверки по отношение на нови категории 
превозни средства, да увеличава честотата на тези проверки и да определя минималния 
брой на крайпътната техническа проверка на тежкотоварни автомобили. Европейската 
комисия не е показала в достатъчна степен по какъв начин евентуалните предимства от 
предоставянето на Комисията на такива правомощия компенсират ограничаването на 
правомощията на държавите членки в тази област и значителните разходи и 
административни тежести, произтичащи от него, наред с другото за органите и за 
потребителите на тези превозни средства. Освен това предложението вреди на добре 
функциониращите системи на държавите членки.

Сенатът е също така на мнение, че не е необходимо и не е желателно да се предоставят 
на Европейската комисия правомощия да разширява задължителните периодични 
инспекции по отношение на нови категории превозни средства като каравани, 
мотоциклети, мотопеди и ремаркета. Тези категории превозни средства се използват по 
много различни начини за различни цели в различните държави членки, например за 
отдих, пътуване до работа и сезонен транспорт (за разлика от превозни средства, които 
вече са предмет на съществуващата директива за задължителните периодични 
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проверки, като например леки автомобили, камиони и тежки ремаркета). Поради тези 
национални различия би било много по-логично да се регламентират задължителни 
периодични проверки за тези категории на национално равнище, вместо да се 
хармонизират на европейско равнище, така че да може в по-голяма степен да се вземат 
предвид националните особености. Това се отнася преди всичко за дву- и триколесни 
превозни средства. Също така не е необходимо тези правомощия да се предоставят на 
Европейската комисия въз основа на аргумента, че част от трафика е трансграничен. 
Мотопеди, скутери и ремаркета рядко се използват извън държавата по местоживеене, 
така че при тази категории превозни средства би било по-добре правомощията относно 
задължителните периодични проверки да бъдат запазени на национално равнище.

Сенатът е също така на мнение, че е ненужно и нежелателно да се предоставят на 
Европейската комисия правомощия едностранно да променя честотата на 
задължителните периодични проверки. Съществуващата в Нидерландия система на 
задължителни периодични проверки вече отчита възрастта и използването на 
превозните средства и с това отговаря на изискванията за безопасност по пътищата. 
Определянето на европейско равнище на честотата на задължителните периодични 
проверки би попречило на добре функциониращите системи на държавите членки и 
освен това би довело до намаляване на възможностите за отчитане на националните 
особености.

В заключение Сенатът счита, че е ненужно и нежелателно да се предоставят на 
Европейската комисия правомощия да определя минималния брой на крайпътните 
технически проверки на изправността на търговски превозни средства. Нидерландия 
вече прилага 100% задължителното изискване за периодични проверки за тази 
категория превозни средства чрез проверка на регистрите. Ако срокът, в който се 
изисква проверка, е изтекъл без проверка, притежателят на документа за регистрация 
автоматично получава искане за плащане на глоба (закон на Мулдер). Определянето на 
европейско равнище на броя на задължителните крайпътни технически проверки би 
попречило на добре функциониращите системи и не би допринесло с нищо за 
изпълнението, което държавата членка може да организира самостоятелно. Държавата 
членка е в състояние най-добре да взема предвид националните особености.

Ето защо Сенатът (Първа камара) на нидерландския парламент стига до заключението, 
че предложения COM (2012) 380, COM (2012) 381 и COM (2012) 382 нарушават 
принципа на субсидиарност по отношение на гореизложените въпроси.

С уважение,

Говорител на Сената на нидерландския парламент


