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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

26. 10. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(91/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Č.13

SENÁT

Dne 22. října 2012

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2012–2013

EVROPSKÉ USNESENÍ,

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

ve věci souladu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických 
prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (COM(2012)380) se zásadou 
subsidiarity.

Usnesení přijaté výborem pro udržitelný rozvoj v následujícím znění bylo přijato jako 
usnesení Senátu podle čl. 73g odst. 4 a 5 jeho jednacího řádu:

Viz jednací čísla: Senát 17 a 52 (2012–2013).



CM\917125CS.doc 3/3 PE498.087v01-00

CS

Návrh nařízení COM(2012)380 v konečném znění sleduje dvojí cíl:

– přispět k tomu, aby do roku 2020 umíralo na silnici o polovinu méně lidí;

– snížit emise CO2 související se špatnou údržbou vozidel.

S ohledem na článek 88-6 Ústavy,

Senát vznáší následující připomínky:

– návrh prosazuje pokročilou harmonizaci pravidel v oblasti technických prohlídek, aniž by ji 
přesvědčivě odůvodňoval. Tento přístup se jeví jako neodůvodněný, protože technická selhání 
automobilů či motocyklů se jako příčina na silničních nehodách podílí jen okrajově;

– vliv technických prohlídek na snížení počtu nehod motocyklů navíc neprokázaly ani 
odborné studie, které na toto téma provedly státy, v nichž se toto opatření již uplatňuje; údaje, 
které Komise používá, působí, jako kdyby pocházely ze zdrojů, které mají zájem na 
přijetí textu;

– přeshraniční dopravní provoz motocyklů, který je obecně nepříliš rozsáhlý, navíc není 
dostatečným důvodem k tomu, aby se u těchto vozidel zaváděly povinné technické prohlídky 
na evropské úrovni;

– častější technické prohlídky automobilů nedávají smysl v kontextu technologického 
pokroku, díky němuž jsou automobily dlouhodobě spolehlivější;

– častější prohlídky starších vozidel by byly velkou zátěží pro jejich majitele, kteří patří 
většinou k sociálně slabším, a proto by se měl každý členský stát sám rozhodnout, zda je 
jejich zavedení vhodné.

Senát se proto domnívá, že návrh nařízení v této podobě nerespektuje zásadu subsidiarity.

Přijato jako usnesení Senátu dne 22. října 2012.

Podepsán předseda Senátu Jean-Pierre BEL


