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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(88/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Cyperns parlament 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 – 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.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Republikken Cyperns parlament om de 
ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra Udvalget om Udenrigsanliggender og Europæiske Anliggender i 
Republikken Cyperns parlament

Fremsendt til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til 
artikel 6 i protokollen (nr. 2) til traktaten om Den Europæiske Union, om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

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]

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF 
om registreringsdokumenter for motorkøretøjer
[COM(2012)0381]

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].

1. Traktatbestemmelserne vedrørende anvendelsen af nærheds- og 
proportionalitetsprincipperne

1.1. Artikel 5, stk. 3, i traktaten fastsætter, at:
"I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens 
enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men 
på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan."

Unionens institutioner anvender nærhedsprincippet i overensstemmelse med protokollen om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. De nationale parlamenter 
sikrer, at dette princip overholdes efter proceduren i denne protokol.

1.2. Tilsvarende fastsætter artikel 2 i protokol nr. 2 til traktaten, at Kommissionen foretager 
omfattende konsultationer, inden den fremsætter forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, og 
at disse konsultationer, når det er relevant, skal tage hensyn til de planlagte foranstaltningers 
regionale og lokale dimension.

1.3. Artikel 5 i protokol nr. 2 til traktaten fastsætter, at:

”Udkastene til lovgivningsmæssige retsakter begrundes med hensyn til nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. Ethvert udkast til europæisk lovgivningsmæssig retsakt bør 
indeholde en detaljeret analyse, der gør det muligt at vurdere overholdelsen af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Analysen bør omfatte oplysninger, der gør 
det muligt at vurdere de finansielle virkninger og, når der er tale om en europæisk rammelov, 
følgerne for den lovgivning, som medlemsstaterne skal iværksætte, herunder eventuelt 
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regional lovgivning. Begrundelsen for at fastslå, at et af Unionens mål bedre kan nås på EU-
plan, underbygges af kvalitative og om muligt kvantitative indikatorer. Der skal i udkastene til 
europæiske lovgivningsmæssige retsakter tages hensyn til, at enhver byrde af finansiel eller 
administrativ art, der pålægges Unionen, nationale regeringer, regionale eller lokale 
myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, skal begrænses mest muligt og stå i rimeligt 
forhold til det mål, der skal nås”.

1.4. Endelig skal de nationale parlamenter, som det er fastsat i traktatens artikel 5, stk. 3, og 
artikel 12, litra b), sikre, at nærhedsprincippet overholdes i overensstemmelse med 
procedurerne i protokol (nr. 2), navnlig proceduren med, at der inden otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt på Unionens officielle sprog 
fremsendes en begrundet udtalelse.

1.5. Retningslinjerne for anvendelse af nærhedsprincippet blev fastlagt i Amsterdamtraktaten 
og præciseret i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. Det bør understreges, at disse retningslinjer fortsat er nyttige 
redskaber for udøvelse af den kontrol, der er tale om.

Disse retningslinjer vedrører konkret:

 Hvorvidt det pågældende spørgsmål har tværnationale aspekter, som ikke på 
tilfredsstillende måde kan reguleres ved handling fra medlemsstaternes side,

 om en handling fra medlemsstaterne alene eller manglende handling fra Fællesskabets 
side vil være i konflikt med traktatens krav eller vil skade medlemsstaternes interesser, og

 hvorvidt en handling på fællesskabsplan vil have klare fordele på grund af omfanget eller 
virkningerne heraf i sammenligning med en handling fra medlemsstaternes side.

For at en handling på EU-plan kan være forenelig med proportionalitetsprincippet,
skal de midler, der bruges for at opnå dette, være passende, og disse midler må ikke 
overskride, hvad der er nødvendigt for at nå dets målsætninger.

De relevante protokoller til såvel Amsterdamtraktaten som Lissabontraktaten pålægger Den 
Europæiske union visse begrænsninger, hvad angår kravet om anvendelse af 
proportionalitetsprincippet:

 Unionens handling skal udformes så enkelt som muligt, og
den europæiske lovgiver bør foretrække direktiver frem for forordninger;

 der skal tages hensyn til nødvendigheden af at minimere en hvilken som helst form for 
byrder, hvad enten de er af finansiel

eller af administrativ art, der pålægges de nationale regeringer, økonomiske operatører og
borgere, samt

 Europæiske foranstaltninger skal tillade så bredt et spillerum som muligt for handlinger 



PE498.064v01-00 4/5 CM\916884DA.doc

DA

fra medlemsstaternes side.

2. Aspekter af pakken af lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er uforenelige med 
nærhedsprincippet:

Efter sin gennemgang den pakke af lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er til 
behandling, er Det Parlamentariske Udvalg for Udenrigsanliggender og Europæiske 
Anliggender nået til den konklusion, at de pågældende forslag ikke harmoniserer med 
nærhedsprincippet. Udvalget er kommet frem til, at anvendelsesområdet for bestemmelserne i 
disse lovgivningsforslag rækker ud over, hvad der er nødvendigt for at nå Unionens mål og i 
uforholdsmæssig høj grad indskrænker medlemsstaternes egne muligheder for at fastlægge 
regler. Det har fastslået, at valget af en forordning i stedet for et direktiv, dvs. et mere 
stringent reguleringsinstrument, er unødvendigt i forbindelse med to ud af de tre forslag.
Udvalget har desuden konkluderet, at de økonomiske omkostninger for borgerne og den 
administrative byrde for virksomhederne enten kan undgås eller reduceres betragteligt og kun 
vil optræde, når det er nødvendigt som følge af en opgradering af de foranstaltninger, der 
iværksættes, og af indholdet af de tekniske kontroller.

3. Berettigelse

3.1. Ifølge Kommissionen har de omhandlede lovforslag til formål at indføre ajourførte og 
harmoniserede regler for tekniske kontroller og yderligere forbedre vejsikkerheden og 
miljøbeskyttelsen. I forbindelse med vurderingen af virkningerne af den foreslåede lovgivning 
påpeger Kommissionen to hovedårsager til problemet: For det første er anvendelsesområdet 
for den eksisterende EU-lovgivning for begrænset, og niveauet for kravene er for lavt. For det 
andet foregår der ingen udveksling af data og oplysninger mellem de berørte parter, selvom 
dette er af afgørende betydning, hvis kontrollerne skal være vellykkede. Endvidere fastslår 
Kommissionen, at kvaliteten af de tekniske kontroller i EU på grund af den fleksibilitet, som 
de eksisterende regler giver, varierer, og at denne situation kun kan afhjælpes gennem en 
samordnet reguleringsindsats på EU-plan. Den nævner, at nogle spørgsmål, såsom det at 
organisere tekniske kontroller ved vejsiden, uddannelse af kontrolpersonale og 
gennemførelsen af inspektionsaktiviteter bør overlades til medlemsstaterne. Endvidere 
henviser de relevante dokumenter til undersøgelser, der har vist, at tekniske mangler ved 
køretøjerne er skyld i 6 % af alle ulykker med 2.000 dødsfald og endnu flere tilskadekomne. 
Hvad angår de miljømæssige virkninger bør det bemærkes, at tekniske mangler fører til en 
stigning i emissionerne på mellem omkring 1,2 % til 5,7 % i gennemsnit og til stigninger på 
op til det tyvedobbelte i visse køretøjer.

3.2. Det Parlamentariske Udvalg for Udenrigsanliggender og Europæiske Anliggender 
bestrider ikke, at en forbedring af hele systemet med tekniske kontroller vil have positiv 
indvirkning på vejsikkerheden og miljøet. Ikke desto mindre foreligger to af de tre 
lovgivningsmæssige forslag (COM (2012) 380 og COM (2012) 382) i form af en forordning i 
stedet for et direktiv, der omstøder eksisterende direktiver. En forordning træder som bekendt 
omgående i kraft som retsinstrument og overlader – i modsætning til et direktiv – ikke noget 
spillerum for medlemsstaterne. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør 
handlinger fra Unionens side som nævnt ovenfor være så enkle som mulige, og lovgiveren bør 
foretrække direktiver frem for forordninger. I dette tilfælde kunne forbedringen og 
opgraderingen af den eksisterende lovramme og justeringen i forhold til de tekniske 
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fremskridt tage form af et forslag til et direktiv om ændring af et direktiv, da et sådant forslag 
også ville kunne inkorporere EU's mål eller udvide anvendelsesområdet for eksisterende 
regler. Valget af en forordning som lovgivningsinstrument kan – ifølge EU – give den 
påkrævede sikkerhed for overholdelse, men det rækker ud over, hvad der er nødvendigt på et 
område, der hidtil har været reguleret ved et direktiv, og giver ikke mulighed for et så stort 
spillerum som muligt til at træffe nationale afgørelser, hvilket er et krav i henhold til 
nærhedsprincippet. Valget af et direktiv i denne fase med harmoniserede foranstaltninger, der 
gradvist skærpes, ville give medlemsstaterne mere handlefrihed, samtidig med at behovet for 
mere restriktive rammer opfyldes.

3.3. Lovgivningsforslagets indhold medfører flere økonomiske omkostninger for EU-borgerne 
og pålægger virksomhederne en yderligere byrde, som dog ifølge Kommissionen vil blive 
opvejet. De undersøgelser, som Kommissionen henviser til, viser, at vejsikkerhedsniveauet er 
tæt forbundet med antallet af tekniske defekter ved køretøjer. Dette betyder dog vel at mærke, 
at kontrollernes substans og effektivitet må forbedres, og mange af de foreslåede 
foranstaltninger går således i den rigtige retning. En forøgelse af hyppigheden af tekniske 
kontroller er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med en forbedring af kvaliteten. Desuden 
øger lovgivningsforslagene hyppigheden af kontrollerne i forbindelse med en række andre 
foranstaltninger. Dette stemmer også med EU’s argument gående ud på, at ansvarlige 
virksomheder, der drager omsorg for sikkerheden af deres køretøjer og sørger for, at de 
vedligeholdes ordentligt, bør belønnes med mindre hyppigere kontroller for at undgå unødige 
administrative byrder og økonomiske udgifter. Dette argument fører indirekte til den 
konklusion, at hyppigheden af kontrollerne ikke indebærer bedre teknisk kvalitet heraf; en 
effektivisering og forbedring af kontrollernes kvalitet ville derimod eliminere behovet for 
hyppigere kontroller.

Det er således muligt at undgå at pålægge borgerne yderligere udgifter og virksomhederne 
flere administrative byrder ved at fremme foranstaltninger til forbedring af de tekniske 
inspektioner. Det parlamentariske udvalg er derfor af den opfattelse, at den pakke af 
lovgivningsforanstaltninger, som er foreslået, rækker langt ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

3.4. I lyset af ovenstående konkluderer Udvalget om Udenrigsanliggender og Europæiske
Anliggender derfor, at denne pakke af lovgivningsforanstaltninger er uforenelig med 
nærhedsprincippet, og at kriterierne for et EU-lovgivningstiltag i den udstrækning og med de 
instrumenter, der her er tale om, ikke er tilstrækkelig opfyldt


