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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

23.10.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(87/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Holandskej prvej komory:

– k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole 
technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení 
smernice 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

– k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice 
Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cestnej technickej 
kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Únii a o zrušení 
smernice 2000/30/ES
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
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v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko senátu Holandskej prvej komory k uvedenému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Holandská prvá komora
Predseda Európskeho parlamentu

Pán M. Schulz

Wiertzova ulica 60

B-1047 BRUSEL

BELGICKO

Vážený pán Schulz,

Holandská prvá komora preskúmala uvedené návrhy z hľadiska zásady subsidiarity v súlade 
s postupom stanoveným na tento účel. Uplatnila pritom článok 5 Zmluvy o EÚ a protokol č. 2 
k Lisabonskej zmluve o uplatňovaní princípov subsidiarity a proporcionality.

Týmto listom Vás informujem o rozhodnutí Holandskej prvej komory. Listy rovnakého 
znenia boli odoslané Európskej komisii, Rade a holandskej vláde.

Komora sa domnieva, že potreba dať Európskej komisii právomoc na rozšírenie pravidelných 
technických kontrol o nové kategórie vozidiel, zvýšiť počet týchto kontrol a určiť minimálny 
počet technických kontrol nákladných vozidiel pozdĺž cesty nie je dostatočne podložená, ako 
sa to vyžaduje v článku 5 ZEÚ a v Protokole č. 2 Lisabonskej zmluvy, čo sa týka 
uplatňovania princípu subsidiarity a proporcionality. Európska komisia dostatočne 
nepreukázala, ako možné výhody tejto právomoci pre Komisiu prevážia nad obmedzením 
právomocí členských štátov v tejto oblasti a nad vysokými nákladmi a administratívnou 
záťažou, ktoré z toho vyplynú, napríklad správne orgány a pre používateľov týchto vozidiel.
Navyše tento návrh narúša dobre fungujúce systémy členských štátov.

Prvá komora sa ďalej domnieva, že je zbytočné a neželateľné dávať Európskej komisii 
právomoc na rozšírenie pravidelných povinných technických prehliadok o nové kategórie 
vozidiel, ako sú obytné prívesy, motocykle, mopedy a prívesy. Tieto kategórie vozidiel sa 
môžu v rozličných členských štátoch používať na rozličné účely, ako sú rekreácia, na dopravu 
do práce a z práce a na sezónnu dopravu (na rozdiel od vozidiel, na ktoré sa vzťahuje súčasná 
smernica o pravidelných povinných technických prehliadkach, ako sú autá, nákladné autá 
a ťažké prívesy). Pre tieto rozdiely medzi jednotlivými krajinami by bolo logickejšie, keby sa 
pravidelné povinné technické prehliadky regulovali na úrovni členských štátov namiesto 
harmonizácie na európskej úrovni, aby sa mohli lepšie zohľadňovať vnútroštátne okolnosti.
Toto sa vzťahuje predovšetkým na dvoj a trojkolesové vozidlá. Okrem toho netreba dávať 
Európskej komisii túto právomoc na základe argumentu, že ide o cezhraničnú dopravu.
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Mopedy, skútre a prívesy sa zriedkavo používajú na cezhraničnú dopravu, takže čo sa týka 
uvedených kategórií vozidiel, bude lepšie, keď právomoc v oblasti pravidelných povinných 
technických prehliadok zostane na národnej úrovni.

Prvá komora sa ďalej domnieva, že je zbytočné a neželateľné dávať Európskej komisii 
právomoc na jednostrannú zmenu počtu pravidelných povinných technických prehliadok.
V súčasnom holandskom systéme pravidelných povinných technických prehliadok sa už berie 
do úvahy vek a používanie vozidiel, čo vyhovuje požiadavkám bezpečnosti cestnej premávky.
Ak by sa minimálny počet pravidelných povinných technických prehliadok stanovil na 
európskej úrovni, mohlo by to narúšať dobre fungujúce systémy členských štátov a navyše 
spôsobiť, že by sa menej bral ohľad na vnútroštátne okolnosti.

Na záver, Holandská prvá komora sa domnieva, že je zbytočné a neželateľné dávať Európskej 
komisii právomoc na stanovenie povinného minimálneho počtu technických prehliadok 
nákladných automobilov pozdĺž cesty. Holandsko už pozná 100 % dodržiavanie povinných 
technických prehliadok pre túto kategóriu vozidiel prostredníctvom využívania 
registrovaných kontrol. Pri nedodržaní termínu technickej prehliadky sa držiteľovi preukazu o 
registrácii vozidla automaticky zašle pokuta (Mulderov zákon). Zavedenie povinného počtu 
kontrol pozdĺž cesty na európskej úrovni zasahuje do dobre fungujúcich systémov a ničím 
neprispieva k dodržiavaniu, ako na úrovni členského štátu, ktorý si to dokáže sám 
zorganizovať. Členský štát môže pritom najlepšie zohľadňovať vnútroštátne okolnosti.

Holandská prvá komora preto dospela k záveru, že návrhy COM (2012) 380, COM (2012) 
381 a COM (2012) 382 o uvedených bodoch sú v rozpore s princípmi subsidiarity a 
proporcionality.

S úctou

predseda Holandskej prvej komory,


