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Utskottet för rättsliga frågor

18.10.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0084/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren över

– förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning 
av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande 
av direktiv 2009/40/EG
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

– förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av 
trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av 
direktiv 2000/30/EG
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Den nederländska andra kammaren

Till Europaparlamentets talman
B-1047 BRYSSEL
Belgien

Haag den 9 oktober 2012

Ärende:

Motiverat yttrande (avseende subsidiaritet) över förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (COM(2012)0380), förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om 
registreringsbevis för fordon (COM(2012)0381) och förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och 
om upphävande av direktiv 2000/30/EG (COM(2012)0382).

I enlighet med gällande förfarande har det nederländska parlamentets andra kammare prövat 
ovan angivna förslag mot subsidiaritetsprincipen, och således tillämpat artikel 5 i EU-
fördraget och protokoll nr 2 till Lissabonfördraget om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

Syftet med denna skrivelse är att uppmärksamma er på yttrandet från det nederländska 
parlamentets andra kammare. Identiska skrivelser har sänts till kommissionen, rådet och 
Nederländernas regering.

Kammaren anser att behovet att ge Europeiska kommissionen befogenhet att utöka de 
obligatoriska periodiska kontrollbesiktningarna till att omfatta nya fordonskategorier för att 
öka frekvensen av dessa besiktningar och fastställa det minsta antalet tekniska vägkontroller 
av lastbilar, inte motiveras i den utsträckning som krävs enligt artikel 5 i EU-fördraget och i 
protokoll 2 till Lissabonfördraget om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Europeiska kommissionen har inte tillräckligt tydligt visat hur de 
möjliga fördelarna med en sådan befogenhet för kommissionen uppväger begränsningarna av 
medlemsstaternas befogenheter på detta område och de omfattande kostnader och 
administrativa bördor som detta skulle medföra, bland annat för myndigheter och för 
fordonsanvändarna. Dessutom inkräktar förslaget på väl fungerande system i 
medlemsstaterna.

Andra kammaren anser vidare att det är onödigt och icke önskvärt att ge Europeiska 
kommissionen befogenhet att utöka den obligatoriska kontrollbesiktningen till att omfatta nya 
fordonskategorier, exempelvis husvagnar, motorcyklar, mopeder och släpvagnar. Dessa 
fordonskategorier används i medlemsstaterna inom olika områden och för vitt skilda ändamål, 
exempelvis för fritidsändamål, pendling och säsongsbetonade ändamål (till skillnad från de 
fordon som för närvarande omfattas av bestämmelserna om obligatorisk kontrollbesiktning, 
t.ex. personbilar, lastbilar och tunga släpfordon). På grund av dessa nationella skillnader vore 
det betydligt mer logiskt att låta obligatorisk kontrollbesiktning av dessa kategorier regleras i 
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nationella bestämmelser, i stället för att harmonisera på EU-nivå, så att större hänsyn kan tas 
till de nationella omständigheterna. Detta gäller särskilt för två- och trehjuliga fordon. Det är 
inte heller nödvändigt att ge Europeiska kommissionen denna befogenhet med hänvisning till 
argumentet att detta behövs för gränsöverskridande trafik. Mopeder, skotrar och släpvagnar 
används sällan för gränsöverskridande trafik, vilket betyder att det vore bättre att behålla 
befogenheten i fråga om obligatorisk kontrollbesiktning för dessa fordonskategorier på 
nationell nivå.

Andra kammaren anser vidare att det är onödigt och icke önskvärt att ge Europeiska 
kommissionen befogenhet att på eget initiativ ändra frekvensen för den obligatoriska 
kontrollbesiktningen. I dagens system för obligatorisk kontrollbesiktning i Nederländerna tas 
det redan hänsyn till fordonens ålder och användning. Systemet uppfyller därmed gällande 
trafiksäkerhetskrav. Ett fastläggande av frekvensen för obligatorisk kontrollbesiktning på EU-
nivå skulle inkräkta på sådana, väl fungerande system i medlemsstaterna och innebär 
dessutom att mindre hänsyn kan tas till de nationella omständigheterna.

Slutligen anser andra kammaren att det är onödigt och icke önskvärt att ge Europeiska 
kommissionen befogenhet att fastställa det obligatoriska minsta antalet tekniska vägkontroller 
av lastbilar. I Nederländerna kan man genom användning av registerkontroller redan garantera 
ett hundraprocentigt genomförande av den obligatoriska kontrollbesiktningen för denna 
fordonskategori. Om tidsfristen för obligatorisk kontrollbesiktning inte respekteras, sänds 
automatiskt ett böteskrav till innehavaren av fordonets registreringsbevis (i enlighet med den 
s.k. Mulder-lagen). Ett fastläggande på EU-nivå av ett obligatoriskt antal vägkontroller skulle 
inkräkta på väl fungerande system och inte tillföra någonting när det gäller kontrollen av hur 
bestämmelserna efterlevs, något som en medlemsstat kan sköta själv. Medlemsstaten är den 
som bäst känner till och kan ta hänsyn till de nationella omständigheterna.

Andra kammaren har därför kommit fram till att förslagen COM(2012)0380, 
COM(2012)0381 och COM(2012)0382 inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen på 
ovanstående punkter.

Med vänlig hälsning,

Anouchka van Miltenburg, den nederländska andra kammarens talman


