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Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 
2009/40/EG
((COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht weken 
vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de voorzitters van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin 
wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 
voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake bovengenoemd 
voorstel.
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Nr.13

SENAAT

22 oktober 2012

GEWONE ZITTING 2012-2013

EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

over de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de periodieke technische controle van 
motorvoertuigen en aanhangwagens (COM(2012)0380).

De volgende door de commissie duurzame ontwikkeling aangenomen resolutie is 
overeenkomstig artikel 73 octies, alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van 
de Senaat geworden:

Zie nummers: Senaat: 17 en 52 (2012-2013).
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Met het voorstel voor een verordening COM(2012) 380 def. wordt een dubbele doelstelling 
nagestreefd:

- bijdragen tot terugdringing met de helft van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 
2020; 

- vermindering van de CO2-emissies die het gevolg zijn van slecht onderhoud van voertuigen; 

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

maakt de Senaat de volgende opmerkingen:

- het voorstel beoogt een zeer verregaande harmonisatie van de voorschriften inzake de 
technische controles zonder dat hiervoor overtuigende/steekhoudende argumenten worden 
aangevoerd. Gezien de geringe impact van technische mankementen van motorvoertuigen en van 
motorfietsen op verkeersongevallen, lijkt deze aanpak niet gerechtvaardigd te zijn; 

- wetenschappelijk onderzoek in landen die deze maatregel reeds toepassen, heeft niet kunnen 
aantonen dat het aantal ongevallen met motorfietsen door de technische controles is verminderd;
de door de Europese Commissie gebruikte gegevens lijken afkomstig te zijn van bronnen die een 
belang hebben bij de vaststelling van de tekst;

- de geringe omvang van het grensoverschrijdend verkeer van motorfietsen rechtvaardigt 
evenmin dat Europa-wijd een verplichte technische controle voor dit soort voertuigen wordt 
ingevoerd;

- het voorschrijven van frequentere technische controles voor motorvoertuigen lijkt in 
tegenspraak te zijn met de technologische ontwikkelingen waardoor deze motorvoertuigen veel 
langer bedrijfszeker blijven; 

- aangezien oudere auto's generaliter toebehoren aan personen met een bescheiden inkomen, zou 
de voorgestelde opvoering van de controles zware lasten voor deze autobezitters met zich 
brengen; het zou aan de lidstaten zelf moeten worden overgelaten om de wenselijkheid hiervan 
te beoordelen.

De Senaat is dan ook van oordeel dat dit voorstel voor een verordening niet in overeenstemming 
is met het subsidiariteitsbeginsel.

Aldus de resolutie van de Senaat van 22 oktober 2012.

De Voorzitter, Jean-Pierre BEL


