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Utskottet för rättsliga frågor

26.10.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0091/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande 
släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

Nr 13

SENATEN

den 22 oktober 2012

ALLMÄN SESSION 2012–2013

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

om huruvida förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om periodisk provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet (COM(2012)0380) är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen.

Den resolution från utskottet för hållbar utveckling vars innehåll anges nedan har antagits som 
resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g, styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning.

Se följande nummer: Senaten: 17 och 52 (2012–2013).
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Förslaget till förordning COM(2012)0380 har en dubbel målsättning, nämligen

– att bidra till målet att halvera antalet döda i trafiken till 2020, och

– att minska de koldioxidutsläpp som beror på bristande underhåll av fordon.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen gör senaten följande iakttagelser:

– Förslaget strävar efter att främja en mycket långtgående harmonisering av bestämmelserna 
för trafiksäkerhetsprovning, utan övertygande motivering. Detta tillvägagångssätt framstår 
inte som befogat, eftersom tekniska brister hos bilar och motorcyklar inte verkar ha någon 
större betydelse för antalet trafikolyckor.

– Vetenskapliga studier i ämnet har heller inte kunnat påvisa att trafiksäkerhetsprovning 
bidrar till att minska motorcykelolyckorna i de länder som redan tillämpar denna åtgärd. De 
uppgifter som kommissionen hänvisar till verkar komma från källor som har intresse av att 
förslaget antas.

– Det förekommer mycket lite trafik med motorcyklar över gränserna. Därför är det inte 
motiverat med obligatorisk trafiksäkerhetsprovning av denna fordonstyp på europeisk nivå.

– Att kräva tätare trafiksäkerhetsprovningar av bilar är ologiskt med tanke på den tekniska 
utvecklingen, som gör bilarna säkrare allt längre.

– De äldsta fordonen tillhör ofta förare med blygsam inkomst, och de tätare kontroller som 
föreslås skulle innebära en tung kostnad för ägarna. Det bör vara upp till den enskilda 
medlemsstaten att bedöma lämpligheten i en sådan åtgärd.

Senaten anser sålunda att förslaget till förordning, i nuvarande utformning, inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen.

Antagen som senatens resolution den 22 oktober 2012.

Undertecknat av talman Jean Pierre Bel


