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Tárgy: a holland Felsőház indokolással ellátott véleménye 

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

-a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 
1999/376EK 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 műszaki alkalmasságának 
közúti 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 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.
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Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a holland Felsőháznak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

(a Parlament Felsőháza)
Az Európai Parlament elnöke

Mr M. Schulz

Rue Wiertz 60

B-1047 BRUSSELS

BELGIUM.

Tisztelt Schulz úr!

A holland parlament Felsőháza az előírt eljárásnak megfelelően, a szubszidiaritás elvének 
szempontjából megvizsgálta a fent említett javaslatokat. Ezzel eleget tettünk az EU-Szerződés 
5. cikkében és a Lisszaboni Szerződés – a szubszidiaritás és az arányosság elveinek 
alkalmazásáról szóló – 2. jegyzőkönyvében foglaltaknak.

Ezúton tájékoztatom Önt a Felsőház véleményéről. Egyben azonos tartalmú levelet küldtünk 
az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak és a holland kormánynak is.

A Felsőház úgy véli, hogy nincs elegendő bizonyíték – amint azt az EU-szerződés 5. cikke és 
a Lisszaboni Szerződésnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyve megköveteli – arra, hogy az Európai Bizottságot miért kellene felhatalmazni a 
kötelező időszakos műszaki vizsgálat új járműkategóriákra történő kiterjesztésének, a 
vizsgálatok gyakorisága növelésének és a haszongépjárművek műszaki alkalmasságának 
minimális számú közúti ellenőrzésének előírására. Az Európai Bizottság nem mutatta be 
kellőképpen, hogy a Bizottság ilyen hatáskörrel való felruházásának lehetséges előnyei 
mennyiben ellensúlyozzák a tagállami hatáskörök csökkenését, valamint a költségek és az 
adminisztratív terhek abból eredő jelentős növekedését többek között a hatóságok és a 
járművek használói számára. A javaslat ráadásul zavart okoz a jól működő tagállami 
rendszerekben.

A Felsőház úgy véli továbbá, hogy szükségtelen és felesleges az Európai Bizottságot 
felhatalmazni a kötelező időszakos műszaki vizsgálat két új járműkategóriára, például 
lakókocsikra, motorkerékpárokra, segédmotoros kerekpárokra és utánfutókra történő 
kiterjesztésére. E járműkategóriákat az egyes tagállamokban rendkívül eltérő módon 
használják különféle célokra, például rekreációs célra, munkába járásra és időszakos 
közlekedésre (eltérően a kötelező időszakos műszaki vizsgálatról szóló meglévő irányelv 
hatálya alá tartozó járművektől, például a gépjárművektől, a teherautóktól és a nehéz 
pótkocsiktól). E nemzeti különbségek miatt sokkal logikusabb lenne e járműkategóriák 
kötelező időszakos műszaki vizsgálatát nemzeti szinten szabályozni, nem pedig európai 
szinten harmonizálni azokat, mivel így jobban figyelembe lehet venni a nemzeti 
sajátosságokat. Ez különösen igaz a két- és háromkerekű járművekre. Nem szükséges az 
Európai Bizottságot azon érv alapján sem ilyen hatáskörre felruházni, hogy a forgalom egy 
része átlépi a határokat. A segédmotoros kerékpárokat, robogókat és utánfutókat ritkán 
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használják az adott országon kívül, ezért e kategóriák esetében érdemesebb a kötelező 
időszakos műszaki vizsgálatra vonatkozó hatásköröket nemzeti szinten tartani.

A Felsőház továbbá úgy véli, hogy szükségtelen és felesleges az Európai Bizottságot 
felhatalmazni a kötelező időszakos vizsgálatok gyakoriságának egyoldalú megváltoztatására. 
A kötelező időszakos vizsgálatok jelenlegi holland rendszere már figyelembe veszi a 
járművek korát és használatát, és ezzel eleget tesz a közúti közlekedésbiztonsági 
követelményeknek. Ha a kötelező időszakos vizsgálatok gyakoriságát európai szinten 
határoznák meg, az megzavarná a tagállamok által alkalmazott jól működő ilyen rendszereket, 
ráadásul azzal a hatással járna, hogy a nemzeti sajátosságokat kevésbé lehetne figyelembe 
venni.

Végül a Felsőház úgy véli, hogy szükségtelen és felesleges az Európai Bizottságot 
felhatalmazni a haszongépjárművek műszaki alkalmassága közúti ellenőrzése minimális 
számának meghatározására. Hollandia már 100%-osan alkalmazza az e járműkategória 
kötelező időszakos ellenőrzésére vonatkozó követelményeket a nyilvántartások ellenőrzése 
révén. Amennyiben a kötelező vizsgálat időpontja elmúlt, de nem került sor a vizsgálatra, a 
nyilvántartási dokumentum tulajdonosa automatikusan bírságfizetési felszólítást kap (a 
Mulder-törvény alapján). Annak európai szintű meghatározása, hogy mennyi közúti 
ellenőrzést kell kötelezően elvégezni, zavart okozna a jól működő rendszerekben, és 
semmivel nem járulna hozzá a tagállamok által megszervezett rendszerekhez. Ezért a 
tagállamok vannak a legjobb helyzetben a nemzeti sajátosságok figyelembe vétele 
szempontjából.

A holland parlament Felsőháza ezért úgy véli, hogy a COM (2012)0380, a COM (2012)0381 
és a COM (2012)0382 javaslatok a fentiek miatt sértik a szubszidiaritás elvét.

Tisztelettel:

A holland parlament Felsőházának elnöke


