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Tárgy: a Ciprusi Köztáraság Képviselőházának indokolással ellátott véleménye 
- a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

- a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 
1999/376/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 –
2012/0185(COD)) 

- az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának 
közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0382 –
C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a ciprusi Képviselőháznak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Ciprusi Köztársaság Képviselőháza Külügyi és Európa-ügyi Bizottságának indokolással 
ellátott véleménye

Az Európai Unióról szóló szerződés 2. jegyzőkönyvének a szubszidiaritás és az arányosság 
elveinek alkalmazásáról szóló 6. cikke alapján benyújtva az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság elnökének.

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a gépjárművek és pótkocsijaik 
időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
[COM(2012)0380]

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a járművek nyilvántartásba vételéhez 
kapcsolódó okmányokról szóló 1999/376/EK tanácsi irányelv módosításáról 
[COM(2012)0381]

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Unió területén közlekedő 
haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 
[COM(2012)0382].

1. A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló szerződéses keret

1.1. A Szerződés 5. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy:
„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 
kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 
tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem 
tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt 
az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Az Unió intézményei a szubszidiaritás elvét a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben meghatározottak szerint alkalmazzák. A nemzeti 
parlamentek az említett jegyzőkönyvben megállapított eljárásnak megfelelően gondoskodnak 
a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról.”

1.2. Hasonlóképpen, a Szerződés 2. jegyzőkönyvének 2. cikke szerint a jogalkotási aktusokra 
irányuló javaslatok előterjesztése előtt a Bizottság széles körű konzultációt folytat, melyek 
során adott esetben a tervezett intézkedés regionális és helyi vonatkozásait is figyelembe kell 
venni.

1.3. A szerződés 2. jegyzőkönyvének 5. cikke előírja, hogy:

„A jogalkotási aktusok tervezeteit a szubszidiaritás és arányosság elvei tekintetében külön 
indokolni kell. Minden európai törvényalkotási aktus tervezetének tartalmaznia kell egy külön 
feljegyzésben részletesen tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az 
arányosság elvével való összhang megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat 
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kell tartalmaznia a tervezet előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – irányelv esetében – a 
tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak végrehajtására elfogadandó 
jogszabályokra vonatkozó hatásairól. Az annak megállapításához vezető okokat, hogy egy 
uniós cél az Unió szintjén jobban megvalósítható, minőségi és – ahol csak lehetséges –
mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani. A jogalkotási aktus tervezetének figyelembe kell 
vennie annak szükségességét, hogy az Unióra, a nemzeti kormányokra, a regionális vagy helyi 
hatóságokra, a gazdasági szereplőkre és a polgárokra háruló pénzügyi vagy igazgatási 
terheket a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy azok arányban álljanak az elérendő 
célkitűzésekkel.”

1.4. Végül pedig a Szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében és 12. cikkének b) pontjában az 
áll, hogy a nemzeti parlamentek gondoskodnak az arányosság és szubszidiaritás elvének 
betartásáról, összhangban a 2. jegyzőkönyvben meghatározott eljárással, azaz az eljárás 
keretében egy jogalkotási aktus tervezetének az Európai Unió összes hivatalos nyelvén való 
továbbításától számított nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt nyújthatnak be.

1.5. A szubszidiaritás elvének alkalmazására vonatkozó iránymutatások az Amszterdami 
Szerződésben szerepelnek és a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyvben kerülnek kifejtésre. Megjegyzendő, hogy ezek az iránymutatások továbbra is 
hasznos eszközt jelentenek a szóban forgó ellenőrzés gyakorlása szempontjából.

Az iránymutatások konkrétan az alábbiakat tartalmazzák:

 vannak-e az adott kérdésnek olyan szupranacionális vonatkozásai, amelyeket nem lehet 
nemzeti szintű fellépésekkel hatékonyan kezelni?

 a nemzeti szintű fellépés vagy az uniós szintű fellépés elmulasztása ellentétes-e az 
Európai Unió szerződéseinek előírásaival vagy a tagállamok érdekeivel? 

 az uniós fellépés egyértelmű előnyökkel jár-e a nemzeti szintű fellépéshez képest a 
javasolt fellépés mértéke vagy hatásai miatt?

Továbbá ahhoz, hogy egy uniós szintű fellépés összhangban legyen az arányosság elvével,
az elérésére használt eszközöknek megfelelőnek kell lenniük, és nem terjedhetnek túl azon, 
ami a célkitűzések eléréséhez szükséges.

Az Amszterdami és a Lisszaboni Szerződés vonatkozó jegyzőkönyvei bizonyos 
korlátozásokat vezetnek be az Európai Unió számára az arányosság elvének alkalmazására 
vonatkozó előírásokkal kapcsolatban:

 az uniós fellépés formája a lehető legegyszerűbb kell legyen, és az európai jogalkotónak 
előnyben kell részesítene az irányelveket a rendeletekkel szemben;

 figyelembe kell venni a nemzeti kormányokra, a gazdasági szereplőkre és a polgárokra 
háruló pénzügyi és adminisztratív terhek minimalizálásának szükségességét; és
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 az európai fellépéseknek a lehető legnagyobb teret kell hagyniuk a nemzeti fellépések 
számára.

2. A jogalkotási intézkedéscsomag azon elemei, amelyek nem összeegyeztethetők a 
szubszidiaritás elvével:

A tanulmányozott jogalkotási intézkedéscsomag vizsgálatát követően a Külügyi és Európa-
ügyi Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó javaslatok nincsenek 
összhangban a szubszidiaritás elvével. Pontosabban, az említett parlamenti bizottság úgy 
döntött, hogy az e jogalkotási javaslatokban szereplő szabályozás hatálya túlmegy az Unió 
céljainak eléréséhez szükséges mértéken, és túlságosan korlátozza a tagállamok szabályozási 
hatáskörét. Úgy döntött tehát, hogy az a tény, hogy irányelv helyett rendelet – azaz egy 
szigorúbb szabályozási eszköz mellett döntöttek, a három javaslat közül kettő esetében 
szükségtelen. A parlamenti bizottság továbbá úgy véli, hogy a gazdasági költségek a polgárok 
számára és az adminisztratív terhek a vállalkozások számára elkerülhetők vagy jelentősen 
csökkenthetők, és ilyenek csak akkor merülnek fel, ha az elvégzendő tevékenységek 
formájának vagy a műszaki vizsgálatok tartalmának fejlesztése szükségessé teszi azokat.

3. Indokolás

3.1. A Bizottság szerint a vizsgált jogalkotási javaslatok célja, hogy frissített és harmonizált 
szabályokat alakítsanak ki a műszaki vizsgálatokra és tovább javítsák a közúti biztonságot és 
a környezet védelmét. A javasolt jogszabályok hatásának értékelésekor a Bizottság két fő 
problémát lát: először, a jelenlegi uniós jogszabályok hatálya túlságosan korlátozott és a 
követelmények szintje túl alacsony; másodszor, az érintettek között nincs adat- és 
információcsere, bár arra rendkívül nagy szükség lenne az ellenőrzések sikerének 
biztosításához. A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy a jelenlegi szabályok által nyújtott 
rugalmasság miatt a műszaki vizsgálatok minősége eltér az EU-n belül, és ezt a helyzetet csak 
uniós szintű összehangolt szabályozói fellépés révén lehet megváltoztatni. Megemlíti, hogy 
bizonyos kérdések, például a közúti műszaki ellenőrzések megszervezése, a vizsgabiztosok 
képzése és a vizsgálatok elvégzése, tagállami hatáskörben kell maradjanak. A szóban forgó 
dokumentum továbbá tanulmányokra hivatkozik, amelyek bemutatják, hogy a gépjárművek 
műszaki meghibásodásai a balesetek 6%-át okozzák, és évente 2 000 halálos áldozattal és 
még több sebesülttel járnak. A környezeti hatás tekintetében megjegyzendő, hogy a műszaki 
meghibásodások miatt hozzávetőleg átlagosan 1,2–5,7%-kal nő a károsanyag-kibocsátás, 
egyes járművek esetében pedig akár 20-szoros értékre is növekedhet.

3.2. A Külügyi és Európa-ügyi Bizottság nem vitatja, hogy a műszaki ellenőrzési rendszer 
javítása pozitív hatással lenne a közúti biztonságra és a környezetvédelemre. Azonban a 
három jogalkotási javaslat közül kettő [COM(2012)0380 és COM(2012)0382] nem a jelenlegi 
irányelveket visszavonó irányelv, hanem rendelet formáját ölti. Természetesen a rendelet, 
mint jogi eszköz, az irányelvtől eltérően azonnal hatályba lép, és nem hagy rugalmas 
mozgásteret a tagállamok számára. Az arányosság elvével összhangban az uniós fellépés 
formájának a lehető legegyszerűbbnek kell lennie, és a jogalkotónak előnyben kell 
részesítenie az irányelveket a rendeletekkel szemben. Ebben az esetben a jelenlegi jogi keret 
javítása és frissítése, valamint a műszaki fejlődésre adott válasz irányelv módosítására 
irányuló javaslat formáját ölthetné, amely az uniós célkitűzések beillesztését és a meglévő 
szabályok hatályának kiterjesztését is tartalmazná. A rendelet mint jogalkotási eszköz 
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választása az EU szerint biztosítaná az előírt szintű megfelelést, azonban túllép a szükséges 
mértéken egy olyan területen, amelyet eddig irányelv szabályozott, és nem enged maximális 
hatáskört a nemzeti döntéshozatal számára, amint azt a szubszidiaritás elve megköveteli. Az 
irányelv forma választása, amely fokozatosan szigorítandó harmonizált szabályokat írna elő, 
nagyobb mozgásteret hagyna a tagállamok számára, miközben eleget tenne a szigorúbb 
szabályozási keretre vonatkozó igénynek.

3.3. A jogalkotási javaslat tartalma gazdasági költségeket okozna az uniós polgárok számára, 
a vállalkozások számára pedig további terhekkel járna, melyeket azonban a Bizottság szerint 
minden bizonnyal ellensúlyoznának a pozitív hatások. A Bizottság által idézett tanulmányok 
azt mutatják, hogy a közúti biztonság szintje szoros kapcsolatban áll a járművek műszaki 
meghibásodásainak számával. Azonban meg kell jegyezni, hogy ez azt jelenti, hogy javítani 
kell az ellenőrzések minőségét és hatékonyságát, és számos javasolt intézkedés ezért a helyes 
irányba mutat. Ugyanakkor a műszaki vizsgálatok gyakoriságának növelése nem felétlenül 
jelenti azt, hogy az ellenőrzések minősége jobb lesz. A jogalkotási javaslatok több más 
intézkedéssel együtt az ellenőrzések gyakoriságának növelését írják elő. Ugyanez adódik az 
EU azon érvéből is, hogy a felelős vállalkozásokat, amelyek biztosítják, hogy járműveik 
biztonságosak és jól karbantartottak legyenek, ritkább vizsgálatokkal kellene díjazni, hogy ne 
szembesüljenek értelmetlen adminisztratív terhekkel és indokolatlan pénzügyi költségekkel.
Ez közvetetten arra a következetésre vezet, hogy nem elég egyszerűen a vizsgálatok számát 
növelni: azokat javítani kell és hatékonyabbá kell tenni, ami szükségtelenné tenné a 
vizsgálatok gyakoriságának növelését.

A műszaki vizsgálatok javítására vonatkozó intézkedésék révén tehát lehetővé válhat annak 
elkerülése, hogy további gazdasági költségeket rójunk a polgárokra és további adminisztratív 
terheket kényszerítsünk a vállalkozásokra. Összegzésképpen, a parlamenti bizottság úgy véli, 
hogy a javasolt jogalkotási intézkedéscsomag túlmegy azon, ami szigorúan szükséges.

3.4. A fentiek figyelembevételével a Külügyi és Európa-ügyi Bizottság szerint a vizsgált 
jogalkotási intézkedéscsomag nem összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével, és az uniós 
szabályozói fellépést indokoló kritériumok nem teljesülnek megfelelően, különös tekintettel a 
javasolt intézkedések hatályára és a választott eszközökre. 


