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PRANEŠIMAS NARIAMS
(91/2012)

Tema: Prancūzijos Senato 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))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo 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 laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Prancūzijos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Nr. 13

SENATAS

2012 m. spalio 22 d.

2012–2013 m. EILINĖ SESIJA

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros (COM (2012)380) atitikties 
subsidiarumo principui.

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Tvarios plėtros komiteto rezoliuciją; rezoliucijos turinys pateikiamas toliau.

Žr. numerius: Senatas – 17 ir 52 (2012–2013).
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Du pasiūlymo dėl Reglamento COM (2012) 380 tikslai:

– iki 2020 m. per pusę sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių;

– sumažinti dėl blogos transporto priemonių techninės priežiūros išmetamo anglies dioksido 
kiekį. 

Vadovaudamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu,

Senatas pateikė šias pastabas:

– šiuo pasiūlymu skatinama labai nuosekliai suderinti techninės apžiūros taisykles 
nepateikiant pagrįsto paaiškinimo.  Neatrodo, kad toks požiūris būtų pagrįstas, nes dėl 
techninių automobilių ir motociklų gedimų įvykstantys kelių eismo įvykiai yra pavieniai;

– moksliniais tyrimais, kurie atlikti šią priemonę jau taikančiose valstybėse, taip pat neįrodyta, 
kad techninė apžiūra turi įtakos motociklų avarijų mažėjimui. Atrodo, kad duomenis, kuriuos 
naudoja Europos Komisija, suteikė šio teisės akto priėmimu suinteresuoti šaltiniai;

– apskritai nedidelis tarpvalstybinio motociklų eismo mastas taip pat neduoda pagrindo 
pradėti taikyti privalomą šio tipo transporto priemonių techninę apžiūrą Europos mastu;

– dažninant automobilių techninę apžiūrą neigiama techninė pažanga, kuri lemia geresnį 
automobilių patvarumą;

– seniausiomis transporto priemonėmis dažniausiai važinėja kuklias pajamas gaunantys 
vairuotojai ir siūloma dažnesnė apžiūra būtų sunki našta tokių transporto priemonių 
savininkams, todėl valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė pačioms spręsti.

Todėl Senatas mano, kad tokiu pasiūlymu dėl reglamento, koks dabar pateiktas, pažeidžiamas 
subsidiarumo principas.

Senato rezoliucija priimta 2012 m. spalio 22 d.

Pirmininkas (parašas): Jean-Pierre BEL


