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Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen 
määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ranskan senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ISTUNTO 2012–2013

EUROOPPALAINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA,

joka koskee moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen (COM(2012)0380) 
toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta.

Työjärjestyksensä 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti senaatti antaa päätöslauselman 
seuraavasta kestävän kehityksen valiokunnan hyväksymästä päätöslauselmasta:

Ks. numerot: senaatti: 17 ja 52 (2012–2013).
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Käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen (COM(2012)0380) tavoitteita on kaksi:

– tieliikennekuolemien kokonaismäärän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä

– ajoneuvojen huonosta kunnosta johtuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

senaatti esittää seuraavat huomautukset:

– ehdotuksella pyritään edistämään katsastusta koskevien sääntöjen tehokasta 
yhdenmukaistamista, mutta vakuuttavia perusteluja ei esitetä. Yhdenmukaistaminen ei 
tunnu aiheelliselta, sillä sekä autojen että moottoripyörien teknisten vikojen vaikutus 
tieliikenneonnettomuuksiin vaikuttaa hyvin pieneltä; 

– katsastusten vaikutusta moottoripyöräonnettomuuksien vähenemiseen ei myöskään ole 
osoitettu tutkimuksissa, joita asiasta on tehty sellaisissa maissa, joissa tätä menettelyä jo 
sovelletaan; komission käyttämät tiedot näyttävät olevan peräisin lähteistä, joille olisi 
etua ehdotuksen hyväksymisestä;

– moottoripyörien rajat ylittävä liikenne on yleisesti vähäistä, joten sekään ei ole peruste 
tehdä moottoripyörien katsastuksesta pakollista kaikkialla unionissa;

– autojen katsastustiheyden lisääminen vaikuttaa ristiriitaiselta niiden teknologisen 
kehityksen kanssa – kehityksen myötähän niiden toimintavarmuus paranee;

– koska vanhemmat ajoneuvot kuuluvat yleensä vähätuloisille kuljettajille, ehdotettu 
katsastusten tehostaminen aiheuttaisi heille lisäkuluja; olisi oltava kunkin jäsenvaltion 
vastuulla arvioida näiden kulujen tarkoituksenmukaisuus.

Näin ollen senaatti katsoo, ettei asetusehdotuksessa sen nykymuodossa kunnioiteta 
toissijaisuusperiaatetta.

Senaatin päätöslauselma, 22. lokakuuta 2012.

Puhemies

Allekirjoitus: Jean-Pierre BEL


