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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(88/2012)

Относно: Мотивирано становище на Камарата на представителите на Република 
Кипър относно:
- предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

- предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за 
регистрация на превозни средства 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

- предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни 
средства, които се движат на територията на Европейския съюз и за отмяна 
на Директива 2000/30/ЕО
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.
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Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на представителите на 
Република Кипър, относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на парламентарната комисия по външни работи и европейски 
въпроси в Камарата на представителите на Република Кипър

Предоставено на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 
съгласно член 6 от Протокол № 2 от Договора за Европейския съюз, относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
[COM(2012)0380]

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни 
средства [COM(2012)0381]

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната 
техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат 
на територията на Европейския съюз и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО
[COM(2012)0382].

1. Рамката на договора относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност

1.1. Член 5, параграф 3 от Договора предвижда:
„По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите 
членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а поради обхвата 
или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза.

Институциите на Съюза прилагат принципа на субсидиарност в съответствие с 
Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. Националните парламенти следят за спазването на принципа на 
субсидиарност в съответствие с процедурата, предвидена в този протокол.

1.2. Също така, член 2 от Протокол № 2 от Договора предвижда Комисията да проведе 
широки консултации преди да предложи законодателни актове и, когато е уместно, 
тези консултации да отчитат регионалното и местното измерение на предвижданите 
действия.

1.3. Член 5,Протокол № 2  от Договора предвижда:
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„Проектите на законодателни актове се мотивират от гледна точка на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност. Всеки проект на законодателен акт следва да 
съдържа подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се оцени 
спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Това подробно 
становище следва да съдържа елементи, които позволяват да се оцени финансовият 
ефект на проекта, а когато става въпрос за директива, нейните последици от гледна 
точка на законодателните действия, които държавите членки трябва да предприемат, 
включително и последиците върху регионалното законодателство, когато е уместно.
Основанията да се направи заключението, че определена цел на Съюза може да бъде 
по-добре постигната на равнището на Съюза, се подкрепят с качествени, а когато това е 
възможно, и с количествени показатели. Проектите на законодателни актове отчитат 
необходимостта всяко финансово или административно задължение, възложено на 
Съюза, националните правителства, регионалните или местните власти, стопанските 
субекти и гражданите, да бъде възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено 
с поставената цел.“

1.4. Накрая, както е посочено в член 5, параграф 3 и в член 12, буква б) от Договора, 
националните парламенти следят за спазването на принципа на субсидиарност в 
съответствие с процедурата, определена в Протокола (№ 2), т.е. процедурата за 
изпращане на мотивирано становище в срок от 8 седмици от датата на предаване на 
проект на законодателен акт на официалните езици на Европейския съюз.

1.5. Насоките относно прилагането на принципа на субсидиарност са определени в 
Договора от Амстердам и в Протокола относно прилагането на принципите на 
субсидираност и пропорционалност. Следва да се отбележи, че тези насоки 
продължават да са полезни инструменти за упражняване на въпросния контрол.

По-конкретно, насоките се отнасят до:

 съществуване на наднационални аспекти, свързани с разглеждания въпрос, които 
не могат ефективно да се решат чрез действия, предприети на национално равнище,

 действия, предприети на национално равнище или липса на действия на равнището 
на ЕС са в противоречие с изискванията на Договорите на Европейския съюз или са в 
разрез с интересите на държавите членки, и

 съществуване на ясни предимства на действията, предприети на равнището на ЕС в 
сравнение с действията, предприети на национално равнище, поради обхвата или 
последиците на предложеното действие.

Освен това, за да бъде едно действие, предприето на равнището на ЕС, съвместимо с 
принципа на пропорционалност, средствата, използвани за постигането му, трябва да 
бъдат целесъобразни, а това означава да не надхвърлят необходимото за постигането на 
неговите цели.

Съответните Протоколи, както от Амстердам, така и от Лисабон, налагат определени 
ограничения на Европейския съюз във връзка с изискванията за прилагане на принципа 
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на пропорционалност:

 формата на действието, предприето от Съюза, трябва да бъде възможно най-проста 
и европейският законодател следва да предпочита директивите пред регламентите;

 трябва да отчита необходимостта от намаляване на всяка тежест – финансова или 
административна, за националните правителства, стопанските субекти и 
гражданите; и

 европейските действия трябва да предоставят възможно най-широко поле за 
предприемане на национални действия.

2. Аспекти от пакета законодателни мерки, които са несъвместими с принципа на 
субсидиарност:

Вследствие на внимателния й контрол върху пакета законодателни мерки, които се 
преразглеждат, парламентарната комисия по външни работи и европейски въпроси 
стигна до заключението, че въпросните предложения не са в съответствие с принципа 
на субсидиарност. По-конкретно, горепосочената парламентарна комисия реши, че 
приложното поле на регламентите при тези законодателните предложения надхвърля 
необходимото за постигане на целите на Съюза и прекомерно ограничава 
отговорността на държавите членки за регулиране. Тя реши, че изборът на регламент 
пред директива - т.е. на по-строг регулаторен документ - не е необходимо при две от 
трите предложения. Освен това, парламентарната комисия заключи, че икономическата 
цена за гражданите и административната тежест върху бизнеса могат да бъдат 
избегнати или значително намалени и се извършва само, когато се налага за 
необходимо поради усъвършенстване на формата на предприетите действия и на 
същността на техническите прегледи.

3. Обосновка

3.1. Според Комисията, законодателните предложения, които се преразглеждат имат за 
цел установяването на усъвършенствани и хармонизирани правила за технически 
прегледи и по-нататъшно подобряване на сигурността на пътя и защитата на околната 
среда. При оценяване на въздействието на предложеното законодателство, Комисията 
отбелязва две основни причини за проблема: на първо място, че приложното поле на 
съществуващото законодателство на ЕС е твърде ограничено и нивото на изискванията 
е твърде ниско. На второ място, няма обмяна на данни и информация между 
заинтересованите страни, въпреки че това е жизнено важно, за да бъде контролът 
успешен. Освен това, Комисията отбелязва, че поради гъвкавостта, осигурена от 
съществуващите правила, качеството на техническите прегледи се различава в ЕС и 
тази ситуация може да се промени само чрез координирани регулаторни действия на 
ниво ЕС. Тя посочва, че някои въпроси, като например организацията на крайпътни 
технически проверки, обучението на инспектори и провеждането на дейности по 
инспектиране, следва да бъдат оставени на държавите членки. Освен това, въпросните 
документи се отнасят до проучвания, според които на техническите дефекти при 
моторните превозни средства се дължат 6% от всички произшествия, в резултат на 
които всяка година има 2 000 загинали и още повече ранени. Що се отнася до 
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въздействието на околната среда, следва да се отбележи, че техническите дефекти 
водят до повишени емисии от около близо 1.2% до 5.7% средно и до повишаване от над 
20 пъти при някои превозни средства.

3.2. Парламентарната комисия по външни работи и европейски въпроси не оспорва, че 
подобряването на цялостната система на техническите прегледи би имало положителен 
ефект върху безопасността на пътя и околната среда. Въпреки това, две от трите 
направени законодателни предложения [COM (2012) 380 и COM (2012) 382] са по-
скоро под формата на регламент, отколкото на директива, като отменят съществуващи 
директиви. Разбира се, регламентът, като правен инструмент, влиза в сила незабавно и, 
за разлика от директивата, не оставя възможност за гъвкавост на държавите членки.
Съгласно принципа на пропорционалност, както беше отбелязано по-горе, формата на 
действието, предприето от Съюза, следва да бъде възможно най-проста и законодателят 
следва да предпочете директивата пред регламента. В този случай, подобряването и 
актуализирането на съществуващата законова рамка и отговорът на техническия 
прогрес биха били под формата на предложение за изменение на директива, което може 
също така да включва целите на ЕС или да разширява приложното поле на 
съществуващите правила. Изборът на регламент като законодателен инструмент би 
могъл, според ЕС, да предостави необходимата гаранция за съответствие, но той 
надхвърля необходимото в една област, която до момента беше ръководена от 
директиви и, която не позволява максималното приложно поле за взимането на 
решения на национално равнище в съответствие с принципа на субсидиарност. Изборът 
на директива на този етап с прогресивно по-стриктни хармонизирани мерки би дал на 
държавите членки по-широко приложно поле за действие като същевременно се 
отговаря на необходимостта от по-строга рамка.

3.3. Съдържанието на законодателните предложения включва икономическата цена на 
гражданите на ЕС, но също и допълнителна тежест за бизнеса, който обаче според 
Комисията със сигурност би бил компенсиран. Цитираните от Комисията проучвания 
показват, че степента на безопасност по пътищата е тясно свързана с броя на 
техническите дефекти в превозните средства. Въпреки това, следва да се отбележи, че 
това означава, че същността и ефективността на прегледите имат нужда от подобрение 
и че много от предложените мерки са в правилната посока. Все пак, увеличаване на 
честотата на техническите прегледи не означава непременно по-добро качество на 
проверките. Освен това, законодателните предложения  увеличават честотата на 
прегледите във връзка с редица други мерки. Това може да се определи въз основа на 
аргумента на ЕС, че отговорните предприятия, които гарантират, че техните превозни 
средства са сигурни и добре поддържани следва да се поощряват с по-редки проверки, 
така че те да не се сблъскват с ненужна административна тежест и финансови разходи.
Това индиректно води до заключението, че не е достатъчно лесно да се увеличи броят 
на проверките: те трябва да бъдат подобрени и по-ефективни и това би отстранило 
нуждата от по-чести проверки.

По този начин е възможно да се избегне налагането на икономическа цена на 
гражданите и на допълнителна административна тежест върху бизнеса чрез 
насърчаване на мерки за техническите проверки. В заключение, парламентарната 
комисия счита, че по този въпрос предложеният пакет от законодателни мерки 
надхвърля стриктно необходимото.
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3.4. Като се има предвид гореизложеното, парламентарната комисия по външни работи 
и европейски въпроси заключава, че пакетът от законодателни мерки, който се 
преразглежда, не е в съответствие с принципа на субсидиарност и че критериите, 
оправдаващи необходимостта от регулаторни действия от страна на Съюза, не са 
определени адекватно, по-конкретно като предоставят приложно поле на предложените 
мерки и на избраните инструменти.


