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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(91/2012)

Tárgy: A francia Szenátus indokolással ellátott véleménye a gépjárművek és pótkocsijaik 
időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a francia Szenátusnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

13.

SZENÁTUS

2012. október 22.

ÉVI RENDES ÜLÉSSZAK, 2012−2013

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak a szubszidiaritás elvével való megfeleléséről (COM 
(2012)0380).

A „Fenntartható fejlődés” szakbizottság által elfogadott határozatból a Szenátus eljárási 
szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének értelmében szenátusi állásfoglalás 
lett:

Lásd az alábbi számokat: Szenátus: 17 és 52 (2012−2013)
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A rendeletjavaslat (COM(2012)0380) kettős célja a következő:

− hozzájárulás a közúti balesetek áldozatai számának 2020-ig történő felére 
csökkentéséhez;

− a járművek nem megfelelő karbantartása miatti szén-dioxid-kibocsátás mértékének 
csökkentése.

Tekintettel az Alkotmány 88-6. cikkére,

a Szenátus az alábbi megállapításokat teszi:

− a javaslat a műszaki vizsgálatokra vonatkozó szabályok széles körű harmonizációját 
igyekszik előmozdítani anélkül, hogy meggyőző indoklással szolgálna. Tekintve, hogy 
a gépjárművek, csak úgy, mint a motorkerékpárok műszaki hibáinak hatása a közúti 
balesetekre jelentősnek látszik, ez a megközelítés nem tűnik megalapozottnak;

− az intézkedést már alkalmazó országokban a témával kapcsolatban folytatott 
tudományos tanulmányok sem bizonyították be, hogy a műszaki vizsgálatok 
hozzájárultak a motorkerékpárok által okozott balesetek csökkenéséhez; az Európai 
Bizottság által használt adatok valószínűleg olyan forrásokból származnak, 
amelyeknek a javaslat szövegének elfogadása áll érdekében;

− a motorkerékpárok világszinten elhanyagolható mértékű határforgalma sem 
indokolja az ilyen típusú járművekre kiszabott kötelező műszaki vizsgálat elvégzését 
európai szinten;

− tekintve a gépjárművek technológiai fejlődését, amely hosszabb távú 
megbízhatóságot biztosít, a rájuk vonatkozó műszaki vizsgálatok fokozott gyakorisága 
ellentmondásosnak tűnik;

− a régi típusú autóval és alacsony jövedelemmel rendelkező autóvezetők esetében a 
műszaki vizsgálatok gyakoriságának javasolt fokozása súlyos pénzügyi terhet 
jelentene, e javaslat célszerűségének megítélése tehát tagállami hatáskörbe kell 
tartozzon;

A Szenátus tehát úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat nem tartja tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2012. október 22-én.

Az elnök (aláírás): Jean-Pierre BEL
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