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Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska första kammaren över förslagen 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))

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

– 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 första kammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Eerste Kamer der Staten-Generaal (den nederländska första kammaren)
Till Europaparlamentets talman
Martin Schulz
Rue Wiertz 60
B-1047 BRYSSEL
BELGIEN

Herr talman,

Nederländska parlamentets första kammare har i enlighet med det därför fastställda 
förfarandet prövat ovan angivna förslag mot subsidiaritetsprincipen. Därigenom har artikel 5 
i EU-fördraget och protokoll 2 till Lissabonfördraget tillämpats när det gäller tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Jag vill med denna skrivelse informera er om den bedömning som gjorts av det nederländska 
parlamentets första kammare. Identiska skrivelser har skickats till kommissionen, rådet och 
Nederländernas regering.

Kammaren anser att det framförts otillräckligt underbyggda bevis för att – vilket krävs enligt 
artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 till Lissabonfördraget om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna – styrka att det finns ett behov av att ge 
Europeiska kommissionen befogenhet att utöka den obligatoriska periodiska provningen till 
att omfatta nya fordonskategorier, att öka frekvensen av dessa provningar och att fastställa 
ett minimiantal för tekniska vägkontroller av tunga lastfordon. Europeiska kommissionen har 
inte i tillräcklig utsträckning visat på vilket sätt de eventuella fördelarna med att tilldela 
kommissionen en sådan befogenhet uppväger begränsningen av medlemsstaternas befogenhet 
på detta område och de avsevärda kostnader och administrativa bördor som följer härav, bland 
annat för myndigheterna och dessa fordons användare. Dessutom påverkar förslaget de 
välfungerande systemen i medlemsstaterna.

Vidare anser första kammaren att det är onödigt och inte önskvärt att ge 
Europeiska kommissionen befogenhet att utöka den obligatoriska periodiska provningen till 
att omfatta nya fordonskategorier som husvagnar, motorcyklar, mopeder och släp. Dessa 
fordonskategorier används på mycket olika sätt för diverse syften i de olika medlemsstaterna, 
exempelvis för fritidsändamål, arbetspendling och säsongsbunden trafik (till skillnad från de 
fordon som redan nu omfattas av det befintliga direktivet om obligatorisk periodisk provning, 
exempelvis personbilar, lastbilar och tunga släp). På grund av dessa nationella skillnader vore 
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det mycket mer logiskt att reglera de obligatoriska periodiska provningarna för dessa 
kategorier på nationell nivå, i stället för att harmonisera dem på europeisk nivå, så att 
nationella omständigheter bättre kan beaktas. Detta gäller särskilt för två- och trehjuliga 
fordon. Det är inte heller nödvändigt att ge Europeiska kommissionen denna befogenhet på 
grundval av argumentet om gränsöverskridande trafik. Mopeder, skotrar och släp används 
sällan i gränsöverskridande trafik, och därför bör befogenheten i fråga om obligatorisk 
periodisk provning för de nämnda fordonskategorierna hellre ligga kvar på nationell nivå. 

Vidare anser första kammaren att det är onödigt och inte önskvärt att ge 
Europeiska kommissionen befogenhet att på egen hand ändra frekvensen för den obligatoriska 
periodiska provningen. Dagens nederländska system för obligatorisk periodisk provning 
beaktar redan fordonens ålder och användningssätt och uppfyller därmed 
trafiksäkerhetskraven. Om frekvensen för den obligatoriska periodiska provningen fastställdes 
på europeisk nivå, skulle detta påverka välfungerande system i medlemsstaterna och dessutom 
få till följd att man i lägre grad skulle kunna beakta nationella omständigheter.

Avslutningsvis anser första kammaren att det är onödigt och inte önskvärt att ge 
Europeiska kommissionen befogenhet att fastställa ett obligatoriskt minimiantal för tekniska 
vägkontroller av lastfordon. I Nederländerna efterlevs redan till hundra procent den skyldighet 
att genomföra obligatoriska periodiska provningar som finns för denna fordonskategori. Detta 
sker genom registerkontroll. Om det föreskrivna datumet passerat utan att någon provning 
gjorts, sänds automatiskt ett bötesföreläggande till innehavaren av registreringsbeviset (enligt 
Mulder-lagen). Om man på europeisk nivå fastställde antalet obligatoriska vägkontroller 
skulle detta påverka välfungerande system och inte tillföra något mervärde till den hantering 
som en medlemsstat själv kan utföra. I detta sammanhang är det medlemsstaten som på bästa 
sätt kan beakta nationella omständigheter.

Av denna anledning gör den nederländska första kammaren bedömningen att förslagen 
COM(2012)0380, COM(2012)0381 och COM(2012)0382 på de nämnda punkterna strider 
mot subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Med vänlig hälsning

Talman i nederländska parlamentets första kammare


