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Przedmiot: Uzasadniona opinia holenderskiego Senatu w sprawie:

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep i uchylającego dyrektywę 2009/40/WE
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów 
COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającego dyrektywę 
2000/30/WE  
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.
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W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią holenderskiego Senatu w sprawie 
wyżej wymienionych wniosków.
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ZAŁĄCZNIK

Senat (Pierwsza Izba) Stanów Generalnych
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Martin Schulz

Rue Wiertz 60

B-1047 BRUKSELA

BELGIA

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zgodnie z ustanowioną procedurą Senat Stanów Generalnych przeprowadził kontrolę wyżej 
wymienionych wniosków pod kątem zgodności z wymogami zasady pomocniczości, stosując 
przy tym postanowienia zawarte w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Protokole nr 2 
do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Niniejsze pismo zawiera informacje na temat opinii Senatu. Pisma o tożsamym brzmieniu 
zostały przesłane do Komisji Europejskiej, Rady i rządu holenderskiego.

Senat stoi na stanowisku, że dowody – przytoczone zgodnie z wymogiem art. 5 TUE 
i Protokołu nr 2 do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności – są niewystarczające do faktycznego wykazania konieczności przyznania 
Komisji Europejskiej uprawnień do rozszerzania obowiązkowych okresowych kontroli 
technicznych na nowe kategorie pojazdów, zwiększania częstotliwości tych kontroli oraz 
określania minimalnej liczby kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów ciężarowych. 
Komisja Europejska nie wykazała należycie, w jaki sposób wszelkie ewentualne korzyści 
z przyznania ww. uprawnień Komisji przeważają nad ograniczeniem uprawnień państw 
członkowskich w tym zakresie oraz wynikającymi z niego pokaźnymi kosztami i obciążeniem 
administracyjnym, obejmującymi między innymi organy administracyjne i użytkowników 
pojazdów. Omawiany wniosek ingeruje też w systemy poszczególnych państw 
członkowskich, które funkcjonują bez zarzutu.

Senat jest zdania, że przyznanie Komisji Europejskiej uprawnień do rozszerzenia 
obowiązkowych okresowych kontroli technicznych na nowe kategorie pojazdów, takie jak 
przyczepy kempingowe, motocykle, motorowery i przyczepy, jest niepotrzebne 
i niepożądane. Te kategorie pojazdów są wykorzystywane w bardzo zróżnicowany sposób i 
w różnych celach w poszczególnych państwach członkowskich, na przykład w celach 
rekreacyjnych, w celu dojeżdżania do pracy i jako transport sezonowy (w przeciwieństwie do 
pojazdów będących już przedmiotem obecnej dyrektywy w sprawie obowiązkowych kontroli 
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okresowych, takich jak samochody, ciężarówki i pojazdy ciężarowe). Z racji tych różnic 
krajowych znacznie logiczniejszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie obowiązkowych 
kontroli okresowych dla tych kategorii pojazdów na szczeblu krajowym zamiast 
harmonizowania ich na szczeblu europejskim, aby lepiej uwzględnić okoliczności krajowe. 
Ma to w szczególności zastosowanie do pojazdów dwu- lub trzykołowych. Nie uważamy też 
za zasadne przyznania Komisji Europejskiej tych uprawnień w oparciu o argument, że ruch 
niektórych pojazdów ma charakter transgraniczny. Motorowery, skutery i przyczepy są 
sporadycznie używane poza krajem ojczystym, dlatego w przypadku tych kategorii pojazdów 
lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie uprawnień do decydowania o obowiązkowych 
kontrolach okresowych na szczeblu krajowym.

Senat jest też zdania, że przyznanie Komisji Europejskiej uprawnień do jednostronnego 
zmieniania częstotliwości obowiązkowych kontroli okresowych jest niepotrzebne 
i niepożądane. Istniejący obecnie w Holandii system obowiązkowych kontroli okresowych 
uwzględnia już wiek i stan zużycia pojazdów, a tym samym spełnia kryteria wymogów 
bezpieczeństwa drogowego. Jeżeli częstotliwość obowiązkowych kontroli okresowych 
miałaby być ustalana na szczeblu europejskim, ingerowałoby to w funkcjonowanie systemów 
zarządzanych przez państwa członkowskie, które działają bez zarzutu, oraz spowodowałoby 
dodatkowo skutki polegające na uwzględnianiu w mniejszym stopniu okoliczności 
krajowych.

Senat jest też zdania, że uprawnienie Komisji Europejskiej do określania obowiązkowej 
minimalnej liczby kontroli drogowych stanu technicznego dotyczących przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów handlowych również jest niepotrzebne i niepożądane. Holandia spełnia 
już wymóg obowiązkowej kontroli okresowej wynoszący 100% dla tej kategorii pojazdów 
poprzez sprawdzanie rejestrów. W przypadku gdy kontrola nie została wykonana 
w wymaganym terminie, posiadacz dowodu rejestracyjnego pojazdu otrzymuje automatycznie 
wniosek o opłacenie grzywny (na mocy ustawy Muldera). Określanie na szczeblu 
europejskim liczby obowiązkowych do wykonania kontroli drogowych ingerowałoby 
w system funkcjonujący bez zarzutu i nie wniosłoby żadnej wartości dodanej do 
egzekwowania przepisów, co każde państwo członkowskie może zorganizować samodzielnie. 
Każde poszczególne państwo członkowskie jest najlepiej predestynowane do uwzględniania 
krajowych okoliczności.

Senat (Pierwsza Izba) Stanów Generalnych stoi zatem na stanowisku, że wnioski COM 
(2012) 380, COM (2012) 381 i COM (2012) 382 naruszają w określonym wyżej zakresie 
zasadę pomocniczości.

Z poważaniem

Przewodniczący Senatu Stanów Generalnych


