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SDĚLENÍ ČLENŮM
(87/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko senátu nizozemského parlamentu týkající se:

– návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických 
prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 
2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

– návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
1999/37/ES o registračních dokladech vozidel
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o silničních technických 
kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 
2000/30/ES 
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.
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Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko nizozemského senátu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Senát (horní komora) nizozemského parlamentu
předseda Evropského parlamentu

pan M. Schulz

Rue Wiertz 60

B-1047 BRUSEL

BELGIE

Vážený pane předsedo,

senát nizozemského parlamentu ověřil stanoveným postupem, zda jsou výše uvedené návrhy
v souladu se zásadou subsidiarity. Uplatnil tak článek 5 Smlouvy o Evropské unii a protokol 
č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený k Lisabonské smlouvě.

Píši Vám, abych Vás o stanovisku senátu informoval. Dopisy téhož znění byly zaslány 
Evropské komisi, Radě a nizozemské vládě.

Senát je toho názoru, že v rozporu s tím, co požaduje článek 5 SEU a protokol č. 2
o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený k Lisabonské smlouvě, nebyly 
předloženy dostatečné důkazy o tom, že je zapotřebí udělit Evropské komisi pravomoc rozšířit 
povinné pravidelné kontroly na nové kategorie vozidel, zvýšit četnost těchto kontrol a stanovit 
minimální počet silničních technických kontrol těžkých nákladních vozidel. Evropská komise 
dostatečně neprokázala, jak by veškeré případné výhody plynoucí z udělení této pravomoci 
Komisi mohly převážit nad omezením pravomocí členských států v této oblasti a nad 
značnými náklady a administrativní zátěží, jež by tento krok způsobil mimo jiné příslušným 
orgánům a uživatelům těchto vozidel. Daný návrh navíc negativně zasahuje do systémů 
členských států, které fungují dobře.

Senát je rovněž toho názoru, že je zbytečné a nežádoucí udělit Evropské komisi pravomoc 
rozšířit povinné pravidelné kontroly na nové kategorie vozidel, jako jsou obytné přívěsy, 
motocykly, mopedy a přípojná vozidla. Tyto kategorie vozidel se v jednotlivých členských 
státech užívají velmi odlišně k různým účelům, např. k rekreaci, dojíždění do práce a sezónní 
dopravě (na rozdíl od vozidel, která již spadají do oblasti působnosti stávající směrnice
o povinných pravidelných kontrolách, jako jsou automobily, nákladní vozidla a těžká přípojná 
vozidla). Kvůli těmto národním rozdílům by bylo mnohem smysluplnější upravovat povinné 
pravidelné kontroly těchto kategorií vozidel na vnitrostátní úrovni, než je sjednocovat na 
evropské úrovni, neboť by tak bylo možné lépe přihlížet k okolnostem v daném členském 
státě. To platí zejména pro dvoukolová a tříkolová vozidla. Zároveň není nezbytné udělit 



PE498.058v01-00 4/4 CM\916850CS.doc

CS

Evropské komisi tuto pravomoc na základě argumentu, že část dopravy je přeshraničního 
charakteru. Mopedy, skútry a přípojná vozidla se zřídkakdy používají mimo domovskou zemi, 
bylo by tudíž lepší, aby pravomoci nad povinnými pravidelnými kontrolami těchto kategorií 
vozidel byly ponechány na vnitrostátní úrovni.

Senát rovněž zastává názor, že je zbytečné a nežádoucí udělit Evropské komisi pravomoc 
jednostranně měnit četnost povinných pravidelných kontrol. Současný nizozemský systém 
povinných pravidelných kontrol již zohledňuje stáří a způsob užívání vozidel, a tudíž splňuje 
požadavky na bezpečnost silničního provozu. Pokud by byla četnost povinných pravidelných 
kontrol určována na evropské úrovni, mohla by tato skutečnost negativně zasáhnout do těch 
systémů členských států, které fungují dobře, a mohla by navíc způsobit, že bude v menší 
míře přihlíženo k vnitrostátním okolnostem.

Závěrem se senát domnívá, že je zbytečné a nežádoucí zmocnit Evropskou komisi, aby 
určovala minimální počet silničních technických kontrol užitkových vozidel. Nizozemsko již 
stoprocentně uplatňuje požadavek na povinné pravidelné kontroly této kategorie vozidel 
prostřednictvím kontrolních registrů. Pokud není kontrola vykonána do stanoveného data, 
obdrží vlastník dokladu o registraci automaticky požadavek na zaplacení pokuty (v souladu
s Mulderovým aktem). Stanovení počtu povinných silničních kontrol na evropské úrovni by 
negativně zasáhlo do systémů, které fungují dobře, a nijak by nepřispělo k vymáhání právních 
předpisů, jež může členský stát organizovat sám. Z tohoto důvodu je tím, kdo může nejlépe 
přihlížet k vnitrostátním okolnostem, právě členský stát.

Senát (horní komora) nizozemského parlamentu se proto domnívá, že návrhy COM (2012) 
380, COM (2012) 381 a COM (2012) 382 porušují ve výše uvedených ohledech zásadu 
subsidiarity.

S pozdravem

předseda senátu nizozemského parlamentu


