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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

26.10.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(91/2012)

Ref: Avizul motivat al Senatului Republicii Franceze referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică 
periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Senatului Republicii Franceze referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Nr. 13

SENATUL

22 octombrie 2012

SESIUNEA ORDINARĂ 2012-2013

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

referitor la conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor 
și remorcilor (COM (2012)0380).

A devenit rezoluție a Senatului, în conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul Senatului, rezoluția adoptată de Comisia pentru dezvoltare durabilă, care are 
următorul conținut:

Cf. numerelor: Senat: 17 și 52 (2012-2013).
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Propunerea de regulament COM(2012)0380) are două obiective:

- să contribuie la reducerea la jumătate a numărului victimelor accidentelor rutiere până în 
2020;

- să reducă emisiile de dioxid de carbon asociate întreținerii necorespunzătoare a vehiculelor.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

- propunerea urmărește introducerea unui nivel înalt de armonizare a normelor privind 
controlul tehnic, fără să prezinte justificări convingătoare; acest demers nu pare să fie bine 
fondat, având în vedere faptul că defecțiunile tehnice ale automobilelor și motocicletelor nu 
par să fie o cauză majoră a accidentelor rutiere;

- în plus, studiile științifice efectuate pe această temă în țările care deja aplică această măsură 
nu demonstrează că controalele tehnice au un impact asupra diminuării numărului de 
accidente care implică motociclete; datele utilizate de Comisia Europeană par să provină de la 
surse care sunt direct interesate de adoptarea textului;

- dat fiind că traficul transfrontalier cu motociclete are o amploare redusă la nivel global, nici 
acesta nu justifică impunerea unui control tehnic obligatoriu la nivel european în cazul acestui 
tip de vehicule;

- creșterea frecvenței controalelor tehnice în cazul automobilelor pare să fie în contradicție cu 
faptul că evoluția tehnologică a acestora asigură fiabilitatea lor pe perioade mai lungi;

- dat fiind că cele mai vechi vehicule aparțin în general șoferilor cu venituri modeste, 
intensificarea propusă a controalelor ar introduce sarcini foarte grele pentru proprietarii 
acestora; prin urmare, fiecare stat membru ar trebui să poată decide asupra introducerii acestei 
măsuri.

Senatul consideră, prin urmare, că, în forma sa actuală, propunerea de regulament nu respectă 
principiul subsidiarității.

Acest document a devenit rezoluție a Senatului la 22 octombrie 2012.

Semnat de Președintele Senatului: Jean-Pierre BEL


