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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

26.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(91/2012)

Относно: Мотивирано становище от Сената на Френската република относно 
предложението 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))

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.

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 на Сената на Френската република 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 13

СЕНАТ

22 октомври 2012 г.

РЕДОВНА СЕСИЯ 2012–2013 г.

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно съответствието с принципа на субсидиарност на предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на 
техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета 
(COM (2012) 380).

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява решението на комисията по устойчиво развитие със следното съдържание:

Вж. № Сенат: 17 и 52 (2012–2013 г.).
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Предложението за регламент COM(2012) 380 има двойна цел:

– да се допринесе за намаляването на жертвите на пътнотранспортни 
произшествия наполовина до 2020 г.;

– да се намалят въглеродните емисии, свързани с лошата поддръжка на 
превозните средства.

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните забележки:

– предложението цели да насърчи една много висока степен на хармонизация на 
правилата в областта на проверката на техническата изправност, без да се 
представят убедителни основания. Тъй като въздействието на техническите 
неизправности на превозни средства като мотоциклетите не е сред основните 
причини за пътнотранспортни произшествия, това не изглежда основателно;

– освен това въздействието на проверките на техническата изправност върху 
намаляването на пътнотранспортните произшествия с мотоциклети не се доказва 
от научните проучвания, проведени по въпроса в страните, които вече прилагат 
тази мярка; използваните от Европейската комисия данни изглежда са 
предоставени от източници, които имат интерес текстът да бъде приет;

– трансграничният трафик на мотоциклети, който като цяло е слабо 
разпространен, не дава основания за налагането на задължителна проверка на 
техническата изправност на този тип превозни средства на европейско равнище;

– увеличаването на честотата на проверките на техническата изправност на 
автомобилите изглежда в противоречие с това, че благодарение на техническото 
развитие срокът на тяхната надеждност е по-дълъг;

– предвид това, че по-старите превозни средства като цяло са собственост на 
водачи с ниски доходи, предложените по-чести проверки на техническата 
изправност биха представлявали значителна тежест за техните собственици, и 
следователно всяка държава членка следва да има право да прецени тази 
възможност. 

Следователно Сенатът счита, че в настоящия си вид предложението за регламент 
нарушава принципа на субсидиарност.

Прието решение на Сената от 22 октомври 2012 г.
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