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Om: Begrundet udtalelse fra det nederlandske Førstekammer om:

- forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk 
kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af 
direktiv 2009/40/EF
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

- forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets 
direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

- forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af 
erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 
2000/30/EF
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det nederlandske Førstekammer 
om de ovennævnte forslag.
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Det nederlandske Førstekammer
Europa-Parlamentets formand
Hr. M. Schulz
Rue Wiertz 60
B-1047 BRUXELLES
BELGIEN

Det nederlandske Førstekammer har i overensstemmelse med den gældende procedure 
undersøgt, om ovennævnte forslag er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det har 
anvendt artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til Lissabontraktaten 
om anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Med denne skrivelse meddeler jeg Dem det nederlandske Førstekammers udtalelse. Der er 
sendt enslydende skrivelser til Europa-Kommissionen, Rådet og den nederlandske regering.

Førstekammeret er af den opfattelse, at det i utilstrækkelig grad er underbygget — således 
som det kræves i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til 
Lissabontraktaten om anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet — at det er 
nødvendigt, at Europa-Kommissionen tillægges beføjelse til at udvide den obligatoriske 
periodiske kontrol til nye køretøjsklasser, øge hyppigheden af denne kontrol og fastlægge 
mindsteantallet af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden. Europa-Kommissionen har ikke i 
tilstrækkelig grad dokumenteret, hvordan de eventuelle fordele ved en sådan beføjelse til 
Kommissionen opvejer begrænsningen af medlemsstaternes beføjelser på dette område og de 
omfattende omkostninger og administrative byrder, der følger heraf, bl.a. for myndighederne 
og for brugerne af disse køretøjer. Desuden griber forslaget ind i velfungerende systemer i 
medlemsstaterne.

Førstekammeret er også af den opfattelse, at det er unødvendigt og uhensigtsmæssigt at 
tillægge Europa-Kommissionen beføjelse til at udvide den obligatoriske tekniske kontrol til 
nye køretøjsklasser som f.eks. campingvogne, motorcykler, knallerter og påhængsvogne. I de 
enkelte medlemsstater anvendes de pågældende køretøjsklasser på meget forskellig måde til 
forskellige formål som f.eks. i fritidsøjemed, til transport mellem bolig og arbejdsplads og til 
sæsonbestemt transport (i modsætning til de køretøjer, der i øjeblikket allerede er omfattet af 
det nuværende direktiv om obligatorisk periodisk kontrol som f.eks. biler, lastbiler og tunge 
påhængskøretøjer). På grund af disse nationale forskelle er det langt mere hensigtsmæssigt at 
regulere den obligatoriske periodiske kontrol for disse kategorier på nationalt plan i stedet for 
at harmonisere kontrollen på europæisk plan, så at man bedre kan tage hensyn til nationale 
forhold. Dette gælder navnlig for to- og trehjulede køretøjer. Det er heller ikke nødvendigt at 
tildele Europa-Kommissionen denne beføjelse ud fra argumentet om grænseoverskridende 
transport. Knallerter, scootere og påhængskøretøjer anvendes sjældent til 
grænseoverskridende transport, og derfor bør beføjelsen vedrørende obligatorisk periodisk 
kontrol hellere forblive på nationalt plan, hvad førnævnte køretøjsklasser angår.

Førstekammeret er desuden af den opfattelse, at det er unødvendigt og uhensigtsmæssigt at 
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tillægge Europa-Kommissionen beføjelse til ensidigt at ændre hyppigheden af den 
obligatoriske periodiske kontrol. Det nuværende nederlandske system for obligatorisk 
periodisk kontrol tager allerede hensyn til køretøjernes alder og anvendelse og opfylder 
dermed kravene til færdselssikkerheden. Hvis hyppigheden af obligatoriske periodiske syn 
fastlægges på europæisk plan, griber det ind i sådanne velfungerende nationale systemer og 
indebærer desuden, at der i mindre omfang kan tages hensyn til nationale forhold.

Endelig er Førstekammeret af den opfattelse, at det er unødvendigt og uhensigtsmæssigt at 
tillægge Europa-Kommissionen beføjelse til at fastlægge det obligatoriske mindsteantal syn af 
erhvervskøretøjer ved vejsiden. Nederlandene efterlever allerede kravet om obligatoriske 
periodiske syn for denne køretøjsklasse i fuldt omfang ved at gøre brug af registerkontrol. 
Hvis datoen for et obligatorisk periodisk syn overskrides, modtager indehaveren af 
registreringsdokumentet automatisk et bødeforlæg (i henhold til Mulder-loven). Hvis man på 
europæisk plan fastlægger et obligatorisk antal syn ved vejsiden, griber det ind i 
velfungerende systemer og indebærer ingen yderligere fordele i forhold til håndhævelsen af 
bestemmelserne, som en medlemsstat selv kan tilrettelægge. I denne forbindelse er det 
medlemsstaten, der bedst tage hensyn til nationale forhold.

Det nederlandske Førstekammer når derfor frem til den konklusion, at forslagene 
COM(2012)0380, COM(2012)0381 og COM(2012)0382 på ovennævnte punkter strider mod 
nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Med venlig hilsen

Formand for det nederlandske Førstekammer


