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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

23.10.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(87/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemskega senata o:

- predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

- predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

- predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične 
brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 
2000/30/ES 
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal nizozemski 
senat.
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PRILOGA

Senat (prvi dom) državnih stanov
Predsednik Evropskega parlamenta

g. M. Schulz

Rue Wiertz 60

B-1047 Bruselj

Belgija.

Spoštovani g. Schulz,

V skladu z ustaljenim postopkom je Senat državnih stanov preučil zgornje predloge v smislu 
usklajenosti z načelom subsidiarnosti. Pri tem je uporabil člen 5 Pogodbe o Evropski uniji in 
protokol št. 2 k Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

Obveščam vas o mnenju senata. Enaka pisma so bila poslana Evropski komisiji, Svetu in 
nizozemski vladi.

Nizozemski senat je mnenja, da v nasprotju z zahtevami člena 5 PEU in protokola št. 2 k 
Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ni dovolj dokazov, ki bi 
pričali o tem, da je treba Evropsko komisijo pooblastiti za razširitev obveznih rednih 
pregledov na nove kategorije vozil, povečanje pogostosti teh pregledov in določitev 
minimalnega števila cestnih pregledov tehnične brezhibnosti težkih tovornih vozil. Evropska 
komisija ni ustrezno prikazala, kako bi morebitne prednosti dodelitve take pristojnosti 
Komisiji odtehtale omejitev pristojnosti držav članic na tem področju ter velike stroške in 
upravno breme, ki iz tega med drugim izhajajo za organe in uporabnike teh vozil.  Poleg tega 
predlog posega v sisteme držav članic, ki dobro delujejo.

Senat je tudi mnenja, da ni potrebno in tudi ne zaželeno, da bi se Evropska komisija 
pooblastila za razširitev obveznih rednih pregledov na nove kategorije vozil, kot so bivalne 
prikolice, motorna kolesa, mopedi in priklopniki. Te kategorije vozil se v različnih državah 
članicah uporabljajo zelo različno v različne namene, na primer za rekreacijo, prevoz na 
delovno mesto in sezonski prevoz (drugače kot vozila, za katere obstoječa direktiva o 
obveznih rednih pregledih že velja, kot so avtomobili, tovornjaki in težki priklopniki).  Zaradi 
teh nacionalnih razlik bi bili veliko bolj smiselno, da bi se obvezni redni pregledi za te 
kategorije urejali na nacionalni ravni, namesto da se uskladijo na evropski ravni, zato da bi 
lahko bolje upoštevali nacionalne okoliščine. To velja zlasti za dvokolesna in trikolesna 
vozila. Nobene potrebe tudi ni, da se Evropska komisija pooblasti zaradi razloga, da je nekaj 
prometa čezmejnega.  Kolesa z motorjem, skuterji in priklopniki se redko uporabljajo zunaj 



CM\916850SL.doc 3/3 PE498.058v01-00

SL

matične države, zato bi bilo za te kategorije vozil bolje, da se pristojnosti za obvezne redne 
preglede ohranijo na nacionalni ravni.

Po mnenju senata je tudi nepotrebno in nezaželeno, da se Evropska komisija pooblasti za 
enostransko spreminjanje pogostosti obveznih rednih pregledov. Sistem obveznih rednih 
pregledov, ki obstaja na Nizozemskem, že upošteva starost in uporabo vozil in tako izpolnjuje 
zahteve po varnosti v cestnem prometu. Če bi se pogostost obveznih rednih pregledov 
določila na evropski ravni, bi to posegalo v sisteme, ki jih uporabljajo države članice in ki 
dobro delujejo, poleg tega pa se ne bi moglo toliko upoštevati nacionalnih okoliščin.

Nazadnje senat meni, da ni treba in ni zaželeno, da bi se Evropska komisija pooblastila za 
določitev obveznega minimalnega števila cestnih pregledov tehnične brezhibnosti 
gospodarskih vozil.  Nizozemska že stoodstotno izvršuje zahtevo po obveznih rednih 
pregledih za to kategorijo vozil s preverjanjem registracij. Če pregled po zanj predvidenem 
datumu ni bil opravljen, lastnik dokumentacije o registraciji samodejno prejme zahtevo po 
plačilu globe (v skladu z Mulderjevim zakonom).  Določanje števila cestnih pregledov 
tehnične brezhibnosti, ki jih je obvezno izvesti, na evropski ravni, bi posegalo v sisteme, ki 
dobro delujejo in ne bi ničesar doprineslo k izvrševanju, ki ga lahko država članica sama 
izvede. Tako je za upoštevanje nacionalnih okoliščin najboljša raven držav članic.

Zato Senat (prvi dom) državnih stanov meni, da predlogi COM (2012)0380, COM 
(2012)0381 in COM (2012)0382 v navedenih pogledih kršijo načelo subsidiarnosti.

S spoštovanjem,

Predsednik Senata državnih stanov


