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Výbor pre právne veci

26.10.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(91/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Francúzskeho senátu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Francúzskeho senátu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

č. 13

SENÁT

22. októbra 2012

RIADNA SCHÔDZA 2012 – 2013

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

o súlade návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického 
stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel so zásadou subsidiarity (COM (2012) 
0380).

Uznesenie, ktoré prijal Výbor pre udržateľný rozvoj, bolo v súlade s článkom 73g ods. 4 a 5 
rokovacieho poriadku Senátu prijaté ako uznesenie Senátu:

pozri čísla: Senát – 17 a 52 (2012 – 2013).
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Návrh nariadenia COM(2012)0380 má dvojaký cieľ:

– prispieť k zníženiu počtu obetí na cestách do roku 2020 o polovicu;

– znížiť emisie CO2 spôsobené zlou údržbou vozidiel.

So zreteľom na článok 88 ods. 6 ústavy

vznáša Senát tieto pripomienky:

– cieľom návrhu je podporiť výraznú harmonizáciu pravidiel v oblasti technickej 
kontroly bez toho, aby sa uviedli presvedčivé dôvody; tento postup sa nezdá byť 
opodstatnený, keďže vplyv technických nedostatkov vozidiel, ako sú motocykle, na 
dopravné nehody je okrajový;

– ani vo vedeckých štúdiách vypracovaných na túto tému v krajinách, v ktorých sa už 
uplatňuje toto opatrenie, nebol preukázaný vplyv technických kontrol na zníženie 
motocyklových nehôd; zdá sa, že údaje, ktoré použila Európska komisia, pochádzajú 
zo zdrojov, ktoré majú záujem na prijatí textu;

– cezhraničná premávka motocyklov je vcelku slabá a navyše nie je dôvodom na 
presadenie povinnej technickej kontroly tohto druhu vozidiel na európskej úrovni;

– zvýšenie frekvencie technických kontrol motorových vozidiel je v rozpore s ich 
technologickým vývojom, vďaka ktorému sú motorové vozidlá spoľahlivejšie počas 
dlhšej doby;

– navrhované zintenzívnenie kontrol by spôsobilo vysoké náklady vlastníkom starších 
vozidiel, ktorými sú väčšinou vodiči s nízkymi príjmami, a preto by mal mať každý 
členský štát možnosť posúdiť vhodnosť takéhoto postupu.

Senát sa teda domnieva, že návrh nariadenia v tejto podobe nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity.

Prijaté ako uznesenie Senátu 22. októbra 2012.

Podpísaný predseda Senátu Jean-Pierre BEL


