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Subiect: Avizul motivat al Senatului din Țările de Jos referitor la:

- propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a 
Directivei 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

- propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare 
a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

- propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Directivei 2000/30/CE privind controlul tehnic în trafic al 
vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 
2000/30/CE 
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.
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În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă, spre informare, un aviz motivat al Senatului Parlamentului din Țările 
de Jos referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Senatul (Prima Cameră a) Parlamentului din Țările de Jos
Președintele Parlamentului European

Dl M. Schulz

Strada Wiertz nr. 60

B-1047 BRUXELLES

BELGIA

Stimate dle Schulz,

În conformitate cu procedura stabilită, Senatul Parlamentului din Țările de Jos a examinat 
dacă propunerile susmenționate respectă principiul subsidiarității. În cursul acestui proces, a 
fost aplicat articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 din Tratatul 
de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

Scopul acestei scrisori este de a vă informa cu privire la poziția adoptată de Senat. Scrisori 
identice au fost trimise Comisiei Europene, Consiliului și guvernului Țărilor de Jos.

Senatul este de opinie că nu au fost aduse dovezi suficiente, astfel cum se prevede la articolul 
5 din TUE și Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, pentru a demonstra că este nevoie să i se confere Comisiei 
Europene competența de a extinde inspecțiile periodice obligatorii la noi categorii de 
vehicule, de a crește frecvența acestor inspecții și de a determina numărul minim al 
controalelor tehnice în trafic în cazul vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri. Comisia 
Europeană nu a demonstrat în măsură suficientă în ce mod posibilele avantaje ale conferirii 
unei astfel de competențe Comisiei compensează restricționarea competențelor statelor 
membre în acest domeniu și costurile substanțiale și sarcinile administrative rezultate, printre 
altele, pentru autorități și utilizatorii acestor vehicule.  În plus, propunerea interferează cu 
sistemele aplicate de statele membre și care funcționează bine.

De asemenea, Senatul este de opinie că nu este nici necesar și nici dezirabil să se confere 
Comisiei Europene competența de a extinde inspecțiile periodice obligatorii la noi categorii 
de vehicule, cum ar fi rulotele, motocicletele, mopedurile și remorcile. Aceste categorii de 
vehicule sunt utilizate foarte diferit, în scopuri diferite, în diversele state membre, de exemplu 
în scop recreativ, pentru deplasarea la locul de muncă și pentru transport sezonier (spre 
deosebire de vehiculele care fac deja obiectul directivei existente privind inspecțiile periodice 
obligatorii, cum ar fi autoturismele, camioanele și remorcile grele).  Din cauza acestor 
diferențe naționale, ar fi mult mai logic să se reglementeze inspecțiile periodice obligatorii 
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pentru aceste categorii la nivel național, în loc ca acestea să fie armonizate la nivel european, 
astfel încât să se poată ține seama mai bine de circumstanțele naționale specifice. Acest lucru 
este valabil mai ales în cazul vehiculelor cu două sau trei roți. De asemenea, nu este necesar 
să i se confere Comisiei această competență pe baza argumentului că o parte din trafic se 
desfășoară la nivel transfrontalier.  Mopedurile, scuterele și remorcile sunt rareori utilizate în 
afara țării de origine, astfel încât în cazul acestor categorii de vehicule ar fi mai bine ca 
competențele legate de inspecțiile periodice obligatorii să fie menținute la nivel național.

Senatul este totodată de opinie că nu este nici necesar și nici dezirabil să i se confere Comisiei 
Europene competența de a modifica unilateral frecvența inspecțiilor periodice obligatorii. 
Sistemul olandez existent al inspecțiilor periodice obligatorii ține seama deja de vârsta și 
utilizarea vehiculelor, prin aceasta îndeplinind cerințele în materie de siguranță rutieră. Dacă 
frecvența inspecțiilor periodice obligatorii ar fi determinată la nivel european, acest lucru ar 
interfera cu sistemele similare utilizate de către statele membre și care funcționează bine și, în 
plus, rezultatul ar fi că s-ar ține seama într-o măsură mai mică de circumstanțele naționale 
specifice.

În final, Senatul este de opinie că nu este nici necesar și nici dezirabil să i se confere Comisiei 
Europene competența de a determina numărul minim obligatoriu al controalelor tehnice în 
trafic ale vehiculelor comerciale.  În Țările de Jos este pusă în aplicare o cerință privind 
inspecțiile periodice obligatorii în proporție de 100% pentru această categorie de vehicule prin 
verificarea înmatriculărilor. În cazul în care data la care trebuie efectuată inspecția trece fără 
ca inspecția să fie realizată, titularul actului de înmatriculare primește automat o solicitare de 
plată a unei amenzi (în conformitate cu Legea Mulder).  Stabilirea la nivel european a 
numărului de controale în trafic care trebuie efectuate obligatoriu ar interfera cu sisteme care 
funcționează bine și nu ar aduce nimic în plus față de sistemele pe care statele membre le 
aplică și le pot organiza ele însele.  Statul membru este cel mai în măsură să țină seama de 
circumstanțele naționale în acest context.

Prin urmare, Senatul Parlamentului din Țările de Jos este de opinie că propunerile 
COM(2012)380, COM(2012)381 și COM(2012)382 încalcă principiul subsidiarității în ceea 
ce privește aspectele prezentate mai sus.

Cu stimă,

Purtătorul de cuvânt al Senatului Parlamentului din Țările de Jos


