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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

26.10.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(91/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih 
priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal francoski 
senat.
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PRILOGA

št. 13

SENAT

22. oktobra 2012

REDNO ZASEDANJE 2012-2013

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov (COM(2012)0380) z načelom subsidiarnosti.

V skladu z alinejama 4 in 5 člena 73g poslovnika senata je resolucija odbora senata za 
trajnostni razvoj postala resolucija senata, njena vsebina pa je naslednja:

Glej številke: Senat: 17 in 52 (2012-2013).
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Predlog uredbe (COM(2012)0380) ima dva cilja:

– prispevati k zmanjšanju števila smrtnih žrtev na cestah za polovico do leta 2020;

– zmanjšati izpuste ogljika, povezane s slabim vzdrževanjem vozil.

Ob upoštevanju člena 88(6) ustave

ima senat naslednje pripombe:

– predlog spodbuja zelo visoko raven uskladitve pravil na področju tehničnih pregledov, ne da 
bi za to ponudil prepričljivo utemeljitev. Ta ukrep se zdi neutemeljen, saj tehnične 
pomanjkljivosti pri avtomobilih in motornih kolesih kot kaže nimajo odločilnega vpliva na 
nesreče v cestnem prometu;

– vpliv tehničnih pregledov na zmanjšanje nesreč motornih koles ravno tako ni bil dokazan v 
znanstvenih študijah o tej temi, ki so bile opravljene v državah, kjer se ta ukrep že izvaja; zdi 
se, da so podatki, ki jih je uporabila Evropska komisija, prišli iz virov, ki so zainteresirani za 
sprejetje tega besedila;

– čezmejni promet motornih koles, ki na splošno ni zelo številčen, ravno tako ne opravičuje 
uvedbe obveznega tehničnega pregleda za tovrstna vozila na evropski ravni;

– povečanje pogostosti tehničnih pregledov za avtomobile se zdi protislovno z vidika 
njihovega tehničnega razvoja, zaradi katerega so bolj zanesljivi dlje časa;

– starejša vozila so na splošno v lasti voznikov z nižjimi dohodki in predlagana zaostritev 
pregledov bi za te lastnike predstavljala veliko obremenitev, zato bi morala imeti vsaka 
država članica možnost, da sama presodile smotrnost tega ukrepa.

Predlog uredbe v sedanji obliki torej po mnenju senata ne spoštuje načela subsidiarnosti.

Besedilo je 22. oktobra 2012 postalo resolucija senata.

Predsednik, podpisani: Jean-Pierre BEL


