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Przedmiot: Uzasadniona opinia francuskiego Senatu dotycząca wniosku w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
uchylającego dyrektywę 2009/40/WE  (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 –
2012/0184(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia francuskiego Senatu na temat wyżej 
wymienionego projektu.
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ZAŁĄCZNIK

N° 13

SENAT

22 października 2012 r.

SESJA ZWYCZAJNA 2012-2013

REZOLUCJA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (COM (2012) 380).

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzoną przez 
Komisję Zrównoważonego Rozwoju rezolucję o następującym brzmieniu:

Zob. numery: Senat: 17 i 52 (2012-2013).
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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2012) 380) ma dwojaki cel:

– przyczynienie się do zmniejszenia o połowę liczby ofiar wypadków drogowych do 
roku 2020;

– zmniejszenie emisji dwutlenku węgla spowodowanych złą konserwacją pojazdów.

Uwzględniając art. 88–6 konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– wniosek zmierza do bardzo daleko idącej harmonizacji przepisów w dziedzinie 
kontroli technicznej, lecz nie zawiera przekonujących uzasadnień takiego 
postępowania. , Nie wydaje się ono zasadne, gdyż wpływ złego stanu technicznego tak 
samochodów, jak motocykli na wypadki drogowe okazuje się nieznaczny;

– wpływ kontroli technicznych na spadek liczby wypadków motocyklowych również 
nie jest dowiedziony w świetle badań naukowych prowadzonych w tej dziedzinie w 
krajach już stosujących ten środek; wykorzystane przez Komisję Europejską dane 
wydają się pochodzić ze źródeł, które osiągnęłyby korzyści z przyjęcia tekstu;

– ogólnie niewielki transgraniczny ruch motocykli również nie uzasadnia nakładania 
na ten rodzaj pojazdów obowiązku kontroli technicznej na skalę europejską;

– zwiększenie częstotliwości kontroli technicznych dla samochodów wydaje się być 
sprzeczne z ich rozwojem technologicznym, który czyni je bardziej niezawodnymi 
przez dłuższy czas;

– ponieważ najstarsze pojazdy zazwyczaj należą do kierowców o skromnych 
dochodach, proponowane zwiększenie kontroli stanowiłoby dla właścicieli znaczne 
obciążenie, a zatem to państwo członkowskie powinno ocenić stosowność takiej 
możliwości.

Senat jest więc zdania, że wniosek dotyczący rozporządzenia w jego obecnej postaci 
jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

Rezolucja przyjęta w dniu 22 października 2012 r. przez Senat

Przewodniczący, w podpisie: Jean-Pierre BEL


