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Retsudvalget

26.10.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(91/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om periodisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(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 til orientering en begrundet udtalelse fra det franske Senat om det 
ovennævnte forslag.
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SENATET

22. oktober 2012

ordinært møde i perioden 2012-2013

EUROPÆISK BESLUTNING

MED BEGRUNDET UDTALELSE

om, hvorvidt forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk kontrol 
med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (COM (2012)0380) er i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet.

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 
vedtaget udvalget for bæredygtig udviklings beslutning, der lyder således:

Referencer: Senatet: 17 og 52 (2012-2013).
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Forslaget til forordning (COM(2012)0380) sigter mod to ting, nemlig at:

– bidrage til at halvere antallet af trafikdræbte inden udgangen af 2020

– nedbringe de kulstofemissioner, der skyldes dårlig vedligeholdelse af køretøjer.

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen.

Senatet bemærker følgende:

– Det forsøges med forslaget at fremme en høj grad af harmonisering af reglerne om teknisk 
kontrol, uden at der fremføres nogen overbevisende grunde hertil. En sådan tilgang 
forekommer ikke berettiget, da tekniske mangler ved biler og motorcykler kun i begrænset 
omfang synes at have indflydelse på trafikulykker.

– Det er heller ikke ved de videnskabelige undersøgelser, der er foretaget de i lande, som 
allerede benytter sig af teknisk kontrol, blevet påvist, at den tekniske kontrol er med til at 
nedbringe antallet af motorcykelulykker. De oplysninger, som Europa-Kommissionen 
anvender, synes at komme fra kilder, der har en interesse i at få teksten vedtaget.

– Den grænseoverskridende motorcykeltrafik, som generelt er begrænset, berettiger heller 
ikke til, at der indføres obligatorisk teknisk kontrol for denne type køretøjer på EU-plan.

– Hyppigere teknisk kontrol synes at være i modstrid med bilernes teknologiske udvikling, 
som gør dem mere pålidelige i længere tid.

– Da de ældste køretøjer almindeligvis tilhører bilister med lav indkomst, vil den foreslåede 
intensivering af kontrollen være en tung byrde for ejerne, som det bør være op til hver enkelt 
medlemsstat at vurdere hensigtsmæssigheden af.

Senatet finder således, at forslaget til forordning i den nuværende affattelse ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Vedtaget af Senatet den 22. oktober 2012.

Formanden, sign.: Jean-Pierre BEL


