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Tema: Nyderlandų Senato 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 – 2012/0184(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.
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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

Generalinių Luomų Senatas (Pirmieji Rūmai)
Europos Parlamento Pirmininkui

M. Schulzui

Rue Wiertz 60

B-1047 BRUSSELS

BELGIUM

Gerb. p. Schulzai,

Generalinių Luomų Senatas, vadovaudamasis nustatyta procedūra, įvertino, ar pirmiau 
nurodyti pasiūlymai atitinka subsidiarumo principą. Šiuo tikslu vadovautasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsniu ir Lisabonos sutarties Protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo.

Šiuo laišku informuojame apie Senato nuomonę. Tokie pat laiškai išsiųsti Europos Komisijai, 
Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei.

Senatas laikosi nuomonės, kad, kitaip nei reikalaujama pagal Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnį ir Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo, pateikta nepakankamai įrodymų, kad būtų galima pagrįsti, jog Europos Komisijai 
būtina suteikti įgaliojimą išplėsti privalomos periodinės apžiūros taikymą naujų kategorijų 
transporto priemonėms, atlikti šias apžiūras dažniau ir nustatyti minimalų krovininių 
transporto priemonių techninių apžiūrų kelyje skaičių. Europos Komisija nepakankamai 
aiškiai parodė, kaip bet kokia galima šio įgaliojimo suteikimo Komisijai nauda atsvertų šioje 
srityje apribotus valstybių narių įgaliojimus, taip pat su tuo susijusias dideles išlaidas ir 
administracinę naštą, su kuria, inter alia, susidurtų valdžios institucijos ir šių transporto 
priemonių naudotojai. Be to, pasiūlymu trikdoma gerai veikiančių valstybių narių sistemų 
veikla.

Senatas taip pat laikosi nuomonės, kad nebūtina ir nepageidautina suteikti Europos Komisijai 
įgaliojimo taikyti privalomą periodinę apžiūrą naujų kategorijų transporto priemonėms, pvz., 
priekabiniams nameliams, motociklams, mopedams ir priekaboms. Šių kategorijų transporto 
priemonės skirtingose valstybėse narėse naudojamos labai įvairiai ir įvairiais tikslais, pvz., 
poilsiui, kelionėms į darbą ir sezoniniam transportui (kitaip negu transporto priemonės, 
kurioms jau taikoma galiojanti direktyva dėl privalomų periodinių apžiūrų, pvz., automobiliai, 
sunkvežimiai ir sunkiosios priekabos). Dėl šių nacionalinių skirtumų būtų kur kas logiškiau 
periodines šių kategorijų transporto priemonių apžiūras reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu, 
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o ne derinti Europos lygmeniu, kad būtų galima labiau atsižvelgti į nacionalines aplinkybes. 
Tai ypač pasakytina apie dvirates ir trirates transporto priemones. Suteikti šio įgaliojimo 
Europos Komisijai nebūtina ir argumentuojant tuo, kad tam tikra dalis susisiekimo yra 
tarpvalstybinė. Mopedai, skuteriai ir priekabos retai naudojami už savo šalies ribų, taigi šių 
kategorijų transporto priemonių atveju įgaliojimus, susijusius su privalomomis periodinėmis 
apžiūromis, būtų geriau išsaugoti nacionaliniu lygmeniu.

Senatas taip pat laikosi nuomonės, kad nebūtina ir nepageidautina suteikti Europos Komisijai 
įgaliojimo vienašališkai keisti privalomų periodinių apžiūrų dažnumą. Pagal Olandijoje 
galiojančią privalomų periodinių apžiūrų sistemą ir taip atsižvelgiama į transporto priemonių 
amžių ir naudojimą, taigi laikomasi kelių eismo saugos reikalavimų. Europos lygmeniu 
nustačius privalomų periodinių apžiūrų dažnumą būtų sutrikdyta tokių valstybėse narėse 
taikomų puikiai veikiančių sistemų veikla, maža to, dėl to būtų mažiau atsižvelgiama į 
nacionalines aplinkybes.

Pagaliau Senatas laikosi nuomonės, kad nebūtina ir nepageidautina įgalioti Europos 
Komisijos nustatyti privalomo minimalaus komercinių transporto priemonių techninių apžiūrų 
kelyje skaičiaus. Nyderlanduose ir taip šimtu procentų taikomas privalomos periodinės 
apžiūros reikalavimas šios kategorijos transporto priemonėms; tai įgyvendinama tikrinant 
registrus. Jei dieną, kai turėjo būti atlikta apžiūra, ji nebuvo atlikta, iš registracijos dokumento 
turėtojo automatiškai pareikalaujama sumokėti baudą (A. Mulderio įstatymas). Europos 
lygmeniu nustačius, kiek apžiūrų kelyje privaloma atlikti, būtų sutrikdyta gerai veikiančių 
sistemų veikla ir vykdymo požiūriu tai neduotų nieko, kuo valstybė narė negalėtų pasirūpinti 
pati. Taigi valstybė narė gali geriausiai įvertinti nacionalines aplinkybes.

Dėl to Generalinių Luomų Senatas (Pirmieji Rūmai), atsižvelgdamas į minėtuosius aspektus, 
laikosi nuomonės, kad pasiūlymais COM(2012) 380, COM(2012) 381 ir COM(2012) 382 
pažeidžiamas subsidiarumo principas.

Pagarbiai

Generalinių Luomų Senato pirmininkas


