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Temats: Nīderlandes Senāta pamatots atzinums par:

- priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par 
Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD));

- priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD));

- priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienībā izmantotu 
komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par 
Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu  
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.
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Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Nīderlandes Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Nīderlandes Senāts (Pirmā palāta) 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam
M. Schulz
Rue Wiertz 60
B-1047, BRISELĒ
BEĻĢIJĀ

Godātais M. Schulz kungs!

Saskaņā ar noteikto kārtību Nīderlandes Senāts pārbaudīja iepriekš minēto priekšlikumu 
atbilstību subsidiaritātes principam. Šajā procesā tika piemērots Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pants un Lisabonas līgumam pievienotais protokols Nr. 2 par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu piemērošanu.

Nosūtu šo vēstuli, lai informētu Jūs par Senāta atzinumu. Līdzīga satura vēstules ir nosūtītas 
arī Eiropas Komisijai, Padomei un Nīderlandes valdībai.

Senāts uzskata, ka nav sniegti pietiekami Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā un Lisabonas 
līgumam pievienotajā protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu 
piemērošanu prasītie pierādījumi, kuri apliecinātu, ka Eiropas Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
attiecināt obligātās periodiskās pārbaudes uz jaunām transportlīdzekļu kategorijām, palielināt 
šo pārbaužu biežumu un noteikt to tehnisko pārbaužu minimālo skaitu, kas smagkravas 
transportlīdzekļiem veicamas uz ceļiem. Eiropas Komisija nav pietiekami pierādījusi, ka 
iespējamās priekšrocības, piešķirot tai šādas pilnvaras, atsvērtu gan dalībvalstu pilnvaru 
ierobežošanu šajā jomā, gan ar ierosinājumu saistītās būtiskās izmaksas un administratīvo 
slogu, kas cita starpā rastos iestādēm un šo transportlīdzekļu lietotājiem. Turklāt priekšlikums 
iejaucas dalībvalstu sistēmās, kas darbojas labi.

Senāts arī uzskata, ka ir nevajadzīgi un nevēlami piešķirt Eiropas Komisijai pilnvaras 
attiecināt obligātās periodiskās pārbaudes uz jaunām transportlīdzekļu kategorijām, 
piemēram, dzīvojamām piekabēm, motocikliem, mopēdiem un piekabēm. Šo kategoriju 
transportlīdzekļi dažādās dalībvalstīs ļoti atšķirīgi tiek izmantoti dažādiem mērķiem, 
piemēram, atpūtai, braucieniem uz darbu un kā sezonas transports (atšķirībā no 
transportlīdzekļiem, uz kuriem jau attiecas spēkā esošā direktīva par obligātajām 
periodiskajām pārbaudēm, piemēram, automašīnām, kravas automašīnām un smagajām 
piekabēm). Sakarā ar šīm valstu atšķirībām šo kategoriju transportlīdzekļu obligātās 
periodiskās inspekcijas būtu daudz loģiskāk regulēt valsts mērogā, nevis saskaņot tās Eiropas 
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līmenī, lai labāk varētu ņemt vērā katras dalībvalsts apstākļus. Tas it īpaši attiecas uz divriteņu 
un trīsriteņu transportlīdzekļiem. Arī arguments, ka dažus no transportlīdzekļiem izmanto 
pārrobežu satiksmē, neattaisno pilnvaru piešķiršanu Eiropas Komisijai. Mopēdus, 
motorollerus un piekabes reti izmanto ārpus mītnes valsts, tāpēc attiecībā uz šo kategoriju 
transportlīdzekļiem obligāto periodisko pārbaužu pilnvaras būtu jāsaglabā valsts līmenī.

Senāts arī uzskata, ka ir nevajadzīgi un nevēlami piešķirt Eiropas Komisijai pilnvaras 
vienpusēji mainīt obligāto periodisko pārbaužu biežumu. Nīderlandē pastāvošajā obligāto 
periodisko pārbaužu sistēmā jau ņem vērā transportlīdzekļu vecumu un izmantošanas 
biežumu un tādējādi nodrošina atbilstību ceļu satiksmes drošības prasībām. Ja obligāto 
periodisko pārbaužu biežumu noteiks Eiropas līmenī, tas būs pretrunā ar šādām labi 
strādājošām dalībvalstu sistēmām, turklāt mazāk būs iespējams ņemt vērā dalībvalstu 
apstākļus.

Visbeidzot, Senāts uzskata, ka ir nevajadzīgi un nevēlami piešķirt Eiropas Komisijai pilnvaras 
noteikt to tehnisko pārbaužu minimālo skaitu, kas komerciālajiem transportlīdzekļiem 
veicamas uz ceļiem. Nīderlandē jau ir ieviesta prasība veikt 100 % šīs kategorijas 
transportlīdzekļu obligātas periodiskas pārbaudes, kontrolējot attiecīgus reģistrus. Ja pārbaude 
nav veikta līdz nepieciešamajam datumam, reģistrācijas dokumenta turētājs automātiski
saņem pieprasījumu samaksāt sodu (saskaņā ar Mulder likumu). Ja uz ceļiem obligāti veicamo 
pārbaužu skaits tiks noteikts Eiropas līmenī, tiks traucētas labi strādājošas sistēmas un netiks 
nodrošināta nekāda pievienotā vērtība tam, ko var veikt pati dalībvalsts. Tieši dalībvalsts pati 
var vislabāk ņemt vērā valsts apstākļus.

Tāpēc Nīderlandes parlamenta Senāts (Pirmā palāta) uzskata, ka priekšlikumi 
COM(2012)0380, COM(2012)0381 un COM(2012)0382 iepriekš minētajos aspektos pārkāpj 
subsidiaritātes principu.

Ar cieņu

Nīderlandes Senāta priekšsēdētājs


