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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(91/2012)

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας όσον αφορά την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, η αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας 
σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

N° 13

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

22 Οκτωβρίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2012-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σχετικά με τη συμβατότητα προς την αρχή της επικουρικότητας της πρότασης κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους COM (2012) 380).

Σύμφωνα με το άρθρο 73 ζ, εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού της Γερουσίας, το ψήφισμα που 
ενέκρινε η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας με το ακόλουθο 
περιεχόμενο:

Βλ. τεύχη: Γερουσία: 17 και 52 (2012-2013).
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Η πρόταση κανονισμού (COM (2012) 380) επιδιώκει ένα διπλό στόχο :

- να συμβάλει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων 
έως το 2020 ·

- να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τη κακή συντήρηση των οχημάτων.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 6, του Συντάγματος,

Η Γερουσία παρατηρεί τα εξής:

- η πρόταση στοχεύει να επιτύχει μια ιδιαίτερα προωθημένη εναρμόνιση των κανόνων σε 
θέματα τεχνικού ελέγχου χωρίς να παρουσιάζεται κάποια πειστική αιτιολόγηση. Η ενέργεια 
αυτή δεν φαίνεται να δικαιολογείται, καθώς οι επιπτώσεις των τεχνικών ελλείψεων των 
αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών στα ατυχήματα φαίνεται να είναι ήσσονος σημασίας·

- η επίδραση των τεχνικών ελέγχων στη μείωση των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται 
μοτοσικλέτες επίσης δεν έχει αποδειχθεί από τις επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί 
επί του θέματος αυτού στις χώρες που εφαρμόζουν ήδη το μέτρο αυτό· τα δεδομένα που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή φαίνεται να προέρχονται από πηγές που έχουν συμφέρον να 
εγκριθεί το κείμενο·

- η διασυνοριακή κυκλοφορία μοτοσικλετών, που είναι γενικά μικρής έκτασης, επίσης δεν 
δικαιολογεί την επιβολή υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου σε αυτόν τον τύπο οχημάτων σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα·

- η αύξηση της συχνότητας των τεχνικών ελέγχων για τα αυτοκίνητα φαίνεται να αντιφάσκει 
με τη τεχνολογική εξέλιξη που τα καθιστά πιο αξιόπιστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

- επειδή τα παλαιότερα οχήματα γενικά ανήκουν σε οδηγούς χαμηλού εισοδήματος, η 
προτεινόμενη εντατικοποίηση των ελέγχων θα επιβάρυνε σοβαρά τους ιδιοκτήτες τους, και 
ως εκ τούτου θα έπρεπε να εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αξιολογήσει τη 
σκοπιμότητα του μέτρου αυτού·

Η Γερουσία θεωρεί συνεπώς ότι η πρόταση κανονισμού δεν τηρεί, στη παρούσα μορφή της, 
την αρχή της επικουρικότητας.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 22 Οκτωβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος (υπογραφή): Jean-Pierre BEL


