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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

23.10.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(88/2012)

Tema: Kipro Respublikos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl

– pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2009/40/EB
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

– pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje 
važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Pagal Protokolo (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo dienos gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pirmininkams pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas 
neatitinka subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymosi 
klausimus atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Kipro Respublikos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėtų 
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pasiūlymų.

PRIEDAS

Kipro Respublikos Atstovų Rūmų parlamentinio užsienio ir Europos reikalų komiteto pagrįsta 
nuomonė

Pateikta Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagal Europos Sąjungos 
sutarties Protokolo (Nr. 2) dėl subsidiariumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 
2009/40/EB
[COM(2012)0380]

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos 
Direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų [COM(2012)0381]

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje važinėjančių 
komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuriuo panaikinama Direktyva 
2000/30/EB
[COM(2012)0382].

1. Sutartyje nustatyti subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pagrindai

1.1. Sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad:
„Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 
kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo 
tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl 
numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau.

Sąjungos institucijos subsidiarumo principą taiko pagal Protokolą dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo. Nacionaliniai parlamentai tame protokole nustatyta tvarka 
užtikrina, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo.“

1.2. Taip pat Sutarties Protokolo (Nr. 2) 2 straipsnyje nustatyta, kad prieš siūlydama 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, Komisija plačiai konsultuojasi ir kad konsultuojantis 
prireikus atsižvelgiama į regioninius ir vietinius numatomų veiksmų mastus.

1.3. Sutarties Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnyje nustatyta, kad:

„Teisėkūros procedūra priimamų aktų projektai yra pagrindžiami atsižvelgiant į subsidiarumo 
ir proporcingumo principus. Bet kuriame teisėkūros procedūra priimamo akto projekte turėtų 
būti išsamus paaiškinimas, leidžiantis įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 
principų. Šiame paaiškinime turėtų būti pateikta informacija, sudaranti galimybę įvertinti jo 
finansinio poveikį, o jei teikiama direktyva – jos poveikio reglamentavimui, kuris turi būti 
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įgyvendintas valstybėje narėje, prireikus, įskaitant regionų teisės aktus, įvertinimą. Priežastys, 
dėl kurių buvo padaryta išvada, kad Sąjungos tikslas gali būti geriau pasiektas Sąjungos lygiu, 
grindžiamos kokybiniais ir, kai tik įmanoma, kiekybiniais rodikliais. Teisėkūros procedūra 
priimamų aktų projektuose atsižvelgiama į būtinybę padaryti finansinę arba administracinę 
naštą, tenkančią Sąjungai, nacionalinėms vyriausybėms, regionų valdžios arba vietos 
savivaldos institucijoms, ūkio subjektams ir piliečiams, minimalią ir proporcingą tikslui, kurį 
reikia pasiekti.“

1.4. Kaip nurodyta Sutarties 5 straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio b punkte, nacionaliniai 
parlamentai Protokole (Nr. 2) nustatyta tvarka, t. y. per aštuonias savaites nuo teisėkūros 
procedūra priimamo akto projekto pateikimo visomis Europos Sąjungos kalbomis dienos 
pareikšdami pagrįstą nuomonę, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo.

1.5. Subsidiarumo principo taikymo gairės nustatytos Amsterdamo sutartyje ir išsamiai 
išdėstytos Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. Reikėtų pažymėti, 
kad šios gairės tebėra naudinga priemonė vykdant su šiais principais susijusią kontrolę.

Konkrečiai gairės susijusios su šiais klausimais:

 ar svarstomam klausimui būdingi aukštesnio lygmens, nei nacionalinis, aspektai ir ar 
klausimo negalima deramai išspręsti imantis veiksmų nacionaliniu lygiu;

 ar veiksmai, kurių imtasi nacionaliniu lygiu, arba tai, kad nesiimta veiksmų Sąjungos 
lygiu, prieštarauja  Europos Sąjungos sutarčių reikalavimams arba yra nesuderinama su 
valstybių narių interesais; taip pat 

 ar dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio yra aiškių Sąjungos lygmens veiksmų 
privalumų palyginti su veiksmais nacionaliniu lygiu.

Be to, kad veiksmai Sąjungos lygiu turi būti suderinami su proporcingumo principu,
tikslui pasiekti naudojamos priemonės turi būti tinkamos ir neviršyti to, kas būtina tikslui 
pasiekti.

Atitinkamuose protokoluose, tiek Amsterdamo, tiek Lisabonos sutarties, Europos Sąjungai 
nustatyti tam tikri apribojimai, susiję su reikalavimu taikyti proporcingumo principą:

 veiksmų, kurių imasi Sąjunga, forma turi būti kuo paprastesnė ir
Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas turėtų teikti pirmenybę direktyvoms, o ne 
reglamentams;

 turi būti atsižvelgta į reikalavimą kuo labiau sumažinti naštą, tiek finansinę,
tiek administracinę, tenkančią nacionalinėms vyriausybėms, ūkio subjektams ir
ir piliečiams; taip pat

 Europos Sąjungos veiksmais turi sudaroma kuo daugiau galimybių imtis nacionalinių 
veiksmų.
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2. Teisėkūros priemonių rinkinio aspektai, nesuderinami su subsidiarumo principu

Išnagrinėjęs svarstomų teisėkūros priemonių rinkinį, Parlamentinis užsienio ir Europos 
reikalų komitetas priėjo prie išvados, kad pateikti pasiūlymai nesuderinami su subsidiarumo 
principu. Konkrečiai, Parlamentinis komitetas nusprendė, kad teisėkūros pasiūlymais pateiktų 
reglamentų apimtis viršija priemones, būtinas Sąjungos tikslams pasiekti, ir pernelyg 
susiaurina valstybių narių reguliavimo sritį. Komitetas nusprendė, kad dviejų iš trijų 
pasiūlymų atvejais nebuvo būtina pasirinkti reglamentą, o ne direktyvą, t. y. pasirinkta 
griežtesnė reguliavimo priemonė. Be to, Parlamentinis komitetas priėjo prie išvados, kad 
ekonominių sąnaudų piliečiams ir administracinės naštos įmonėms galima arba išvengti, arba 
galima žymiai jas sumažinti – jos atsirastų tik tais atvejais, kai tai būtina dėl veiksmų, kurių 
imamasi, formos ir techninės kontrolės turinio patobulinimo.

3. Pagrindimas

3.1. Pasak Komisijos, svarstomais pasiūlymais dėl teisės aktų siekiama nustatyti atnaujintas ir 
suderintas techninės kontrolės taisykles ir toliau gerinti kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą.
Vertindama siūlomų teisės aktų poveikį, Komisija atkreipia dėmesį į dvi pagrindines 
problemos priežastis: pirma, esamų ES teisės aktų apimtis pernelyg siaura ir reikalavimai 
pernelyg žemi; antra, suinteresuotieji subjektai nesikeičia duomenimis ir informacija, nors tai 
nepaprastai svarbu norint, kad kontrolė būtų sėkminga. Be to, Komisija pažymi, kad dėl 
esamų taisyklių leidžiamo lankstumo techninės kontrolės kokybė ES įvairuoja ir šią padėtį 
gali pakeisti tik suderinti reguliavimo veiksmai ES lygiu. Komisija nurodo, kad kai kuriuos 
klausimus, pvz., techninių patikrų keliuose organizavimo, inspektorių mokymų ir patikrų 
veiklos vykdymo, turėtų spręsti valstybės narės. Be to, pateiktuose dokumentuose nurodomi 
tyrimai, kurie patvirtina, kad kiekvienais metais 6 proc. visų nelaimių įvyksta, 2000 žmonių 
žūsta ir dar daugiau sužalojama dėl variklinių transporto priemonių techninių trūkumų.
Kalbant apie poveikį aplinkai, reikėtų pažymėti, kad dėl techninių trūkumų išmetamų teršalų 
kiekis didėja vidutiniškai 1,2–5,7 proc., o kai kurių transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekis padidėja iki 20 kartų.

3.2. Parlamentinis užsienio ir Europos reikalų komitetas neginčija, kad visos techninės 
kontrolės sistemos tobulinimas turės teigiamo poveikio kelių eismo saugai ir aplinkai. Vis 
dėlto du iš trijų pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų (COM (2012) 380 ir COM (2012) 382) 
parengti kaip reglamentai, o ne direktyvos, kuriomis panaikinamos esamos direktyvos.
Žinoma, reglamentas, kaip teisės priemonė, įsigalioja nedelsiant ir, priešingai nei direktyva,
nesuteikia valstybėms narėms jokių lankstumo galimybių. Pagal proporcingumo principą, 
kaip minėta, Sąjungos veiksmų forma turėtų būti kuo paprastesnė ir teisės aktų leidėjas turėtų 
teikti pirmenybę direktyvoms, o ne reglamentams. Šiuo atveju esama teisinė sistema galėtų 
būti gerinama ir tobulinama ir į technikos pažangą turėtų būti reaguojama pateikiant iš dalies 
keičiančios direktyvos formos pasiūlymą, į kurį būtų taip pat galima įtraukti ES tikslus ar 
kuriame būtų galima praplėsti esamų taisyklių apimtį. Reglamento, kaip teisėkūros priemonės, 
pasirinkimas gali, pagal ES, reikiamai užtikrinti vykdymą, tačiau reglamentas viršija tai, kas 
būtina šioje srityje, kuri iki šiol buvo reglamentuojama direktyva, ir nesudaro kuo daugiau 
galimybių valstybėms narėms priimti sprendimus, kaip reikalauja subsidiarumo principas.
Šiame etape direktyvos pasirinkimas, palaipsniui įvedant griežtesnes suderintas priemones, 
sudarytų valstybėms narėms daugiau veiksmų galimybių ir sykiu atitiktų griežtesnės sistemos 
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poreikį.

3.3. Pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turinys susijęs su ekonominėmis 
sąnaudomis ES piliečiams ir administracine našta įmonėms, nors tai, pasak Komisijos, tikrai 
bus kompensuota. Komisijos cituojami tyrimai rodo, kad kelių eismo sauga glaudžiai susijusi 
su kai kuriais transporto priemonių techniniais trūkumais. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad tai reiškia, jog reikia gerinti kontrolės esmę ir veiksmingumą, ir dauguma siūlomų 
priemonių veda teisinga kryptimi. Tačiau techninės kontrolės dažnumo didinimas nebūtinai 
reiškia geresnes kokybės patikras. Be to, pasiūlymais dėl teisės aktų didinamas kontrolės 
dažnumas sykiu nustatant tam tikras kitas priemones. Pagal tą patį ES argumentą galima 
daryti išvadą, kad atsakingoms įmonėms, kurios užtikrina, kad jų transporto priemonės būtų 
saugios ir tinkamai prižiūrimos, už tai turėtų būti atlyginta – patikras turėtų būti reikalaujama 
atlikti ne taip dažnai, kad joms nereikėtų patirti neprasmingos administracinės naštos ir 
nebūtinų finansinių išlaidų. Taigi, galima padaryti netiesioginę išvadą, kad nepakanka vien tik 
paprasčiausiai padidinti patikrų skaičių: patikros turi būti patobulintos ir veiksmingesnės, ir 
dėl to dažnesnės patikros taps nebereikalingos.

Todėl, skatinant techninių patikrų gerinimo priemones, įmanoma išvengti ekonominių 
sąnaudų piliečiams ir papildomos administracinės naštos įmonėms. Parlamentinis komitetas 
šiuo klausimu daro išvadą, kad siūlomas teisėkūros priemonių rinkinys viršija tai, kas yra iš 
tikrųjų būtina.

3.4. Atsižvelgdamas į visa, kas išdėstyta, Parlamentinis užsienio ir Europos
reikalų komitetas daro išvadą, kad svarstomas teisėkūros priemonių rinkinys yra 
nesuderinamas su subsidiarumo principu ir kad nėra tinkamai tenkinami kriterijai, kuriais 
pagrindžiama Sąjungos reguliavimo veiksmų būtinybė, ypač atsižvelgiant į siūlomų 
priemonių apimtį ir pasirinktą formą.


