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Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu 
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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SENĀTS

2012. gada 22. oktobris

KĀRTĒJĀ SESIJA (2012.-2013. g.)

EIROPAS REZOLŪCIJA,

PAR KURU SNIEGTS PAMATOTS ATZINUMS

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un 
to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm (COM (2012) 380) atbilstību subsidiaritātes 
principam.

Ilgtspējīgas attīstības komitejas rezolūcijas priekšlikums, kura saturs ir izklāstīts turpmāk, ir 
kļuvis par Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

Sk. numurus: Senāts: Nr. 17 un Nr. 52 (2012-2013).
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Regulas priekšlikumā (COM(2012)0380) ir izvirzīts šāds dubults mērķis:

– līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu;

– samazināt ar sliktu transportlīdzekļa uzturēšanu saistītās oglekļa emisijas.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts izsaka šādas piezīmes:

– priekšlikuma mērķis ir veicināt noteikumus par tādu tehnisko apskašu augsta līmeņa 
saskaņošanu, kas veiktas bez pārliecinoša pamatojuma. Šāda pieeja nešķiet pamatota, 
jo automašīnu tāpat kā motociklu tehniskās nepilnības tikai nenozīmīgi ietekmē 
satiksmes negadījumus;

– zinātniskie pētījumi, kas veikti par tehniskās kontroles ietekmi uz motociklu 
negadījumu skaita samazināšanos valstīs, kurās jau piemēro šo pasākumu, nepierāda tā 
iedarbīgumu; Eiropas Komisijas uzmantotie dati, šķiet, ir iegūti no avotiem, kas 
atbalsta minētā teksta pieņemšanu;

– tāpat motociklu pārrobežu satiksme, kas parasti ir maza apjoma, neattaisno obligātas 
tehniskās apskates noteikšanu šim transportlīdzekļa veidam Eiropas mērogā;

– prasība par biežākām automobiļu tehniskajām apskatēm ir pretrunā ar tehnoloģisko 
attīstību, kas automobiļus padara drošākus ilgāku laika posmu;

– vecāku transportlīdzekļu īpašnieki parasti ir personas ar zemiem ienākumiem, tādēļ 
ierosināto kontroļu pastiprināšana viņiem būtu smags slogs un katrai dalībvalstij būtu 
jāizvērtē šādu pasākumu lietderība.

Tādēļ Senāts uzskata, ka priekšlikums regulai pašreizējā redakcijā neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2012. gada 22. oktobrī.

Priekšsēdētāja paraksts: Jean-Pierre BEL


