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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(85/2012)

Относно: Мотивирано становище на Риксдага на Швеция относно предложението за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните 
проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Съгласно член 6 от Протокола (№ 2) относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, всеки национален парламент може, в срок от осем 
седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт, да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси е отговорна за спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище на Риксдага на Швеция относно 
горепосоченото предложение.
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ANNEX

Мотивирано становище на Риксдага на Швеция 

В контекста на разглеждането на прилагането на принципа на субсидиарност в 
предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (COM(2012) 380), 
което е изложено в доклад 2012/13 TU3 на неговата комисия по транспорт, Риксдагът 
счита, че предложението за въвеждане на изисквания (съгласно член 2) за проверката 
на мотопеди и превозни средства с историческо значение (ретро автомобили) е 
прекомерно и следователно не е съвместимо с принципа на субсидиарност.

Риксдагът би желал да подчертае, че хармонизирането и приемането на мерки в целия 
Европейски съюз са положителни действия за повишаване на пътната безопасност и
намаляване на отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната 
среда. Ясно изразената цел на Комисията в предложението за регламент е да подобри 
пътната безопасност и да намали броя на смъртните случаи по пътищата, както и да 
ограничи количеството въглеродни и други емисии от моторните превозни средства
чрез хармонизиран контрол на превозните средства във връзка с пътната безопасност.
Горепосоченото е в съответствие с това, за което Риксдагът счита, че следва да 
определи по-нататъшна реформа в тази сфера. Що се отнася обаче до преценката дали 
предложението за регламент е съставено в съответствие с принципа на субсидиарност, 
част от съдържанието на проекта за регламент е прекомерно и някои предложения за 
регламенти са по-подходящи за разглеждане на национално ниво.

В своето предложение за регламент, Комисията заявява, че целите на предложението не 
могат да бъдат изцяло изпълнени от държавите членки, защото техническите 
изисквания за прегледите за техническа изправност са сведени до минимум на 
европейско ниво и прилагането им от държавите членки е довело до големи различия с 
отрицателно въздействие както върху пътната безопасност, така и върху вътрешния 
пазар.   Тук може да се отбележи, че в шведската статистика не са налице данни, 
показващи съществуването на мотопеди и ретро автомобили от други държави членки, 
които имат технически неизправности в резултат на неотговарящи на стандарта 
проверки, направени в държавите членки, където са регистрирани.

Сегашната система за прегледи на превозни средства, която се използва в Швеция, е 
добре структурирана и пригодена с цел да се гарантира, че различните превозни 
средства, които се движат по пътищата, поддържат високо ниво на пътна безопасност. 
При разработването на безопасността на движението по пътищата в Швеция, 
въвеждането на изисквания за проверка на мотопедите не се е считало за необходимо 
от гледна точка на пътната безопасност. Швеция продължава да бъде негативно 
настроена към предложението да се наложат изисквания за проверка на мотопедите. 
Също така следва да се отбележи, че мотопедите с проектна скорост до 30 км/ч не са 
регистрирани, което допълнително усложнява изпълнението на проверките на тези 
мотопеди. Въвеждането на по-строги изисквания за проверка би означавало, че 
административните отговорности, и следователно разходите по прилагането на тази 
мярка, ще се увеличат значително както за органите, така и за гражданите, въпреки че 
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това не би могло да бъде оправдано от гледна точка на подобренията в безопасността 
на движение по пътищата, които могат да бъдат постигнати. Следва да се подчертае, че 
за увеличаване броя на видовете превозни средства, за които е необходим преглед, в 
държава с географско положение като Швеция, може да се наложи преминаването на 
дълги разстояния от над 100 км с цел извършване на преглед на мотопед, въпреки че не 
е ясно дали предложената промяна ще доведе до повишаване на пътната безопасност. 
Напротив, това би могло да доведе до по-голям риск от произшествия.

В този контекст е уместно да си припомним предишния доклад на комисията по 
движение по пътищата от декември 2010 г. относно съобщението на Европейската 
комисия, озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност“: насоки за 
политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011–2020 година 
(COM(2010) 389), в който се подчертава необходимостта да се гарантира, че мерките за 
подобрена пътна безопасност се изпълняват на правилното ниво от гледна точка на 
субсидиарността. По отношение на прегледите на превозни средства се подчертава, че 
ефективната контролна дейност е от значение за пътната безопасност, но също така е 
важно да се установи баланс между усилията за осъществяване на прегледите и 
социално-икономическите ползи. Ето защо комисията по движение по пътищата 
заключи, че не предвижда текстът на съобщението относно проверката на двуколесни 
превозни средства да включва проверка на мотопеди.

Основната позиция на Швеция по този въпрос не се е променила от предишния доклад 
насам. Повишеният брой на видовете превозни средства, които попадат в обсега на това 
предложение чрез включването на мотопеди (член 2), води до прекомерно разширяване 
на законодателните правомощия на ЕС в тази област. Тъй като целта на това 
предложение би могла да бъде постигната по-лесно на национално ниво, проверката на 
мотопедите следва да продължи да се регулира на това ниво. Същото важи и за 
въвеждането на предложените изисквания за проверка на ретро автомобили (наричани 
от Комисията „превозни средства с историческо значение“).

Предложението да се въведе изискване за провеждане на годишен преглед на 
мотоциклети, седем години след първата им регистрация (член 5), не може да бъде 
оправдано от гледна точка на безопасността на движението по пътищата. Графикът за 
честотата на проверките, прилаган преди време във Швеция, е изисквал годишна 
проверка на мотоциклетите, но сега изискването е проверката да бъде осъществявана на 
всеки две години. Преминаването от годишна проверка на мотоциклети към проверка 
на всеки две години не е довело да намаляване на безопасността по пътищата на 
Швеция. Вместо това има наблюдения, че други фактори имат по-голямо влияние що се 
отнася до произшествия, свързани с мотоциклети.

Що се отнася до усилията за подобряване на пътната безопасност в Швеция и други 
европейски държави, не е очевидно, че това може да бъде постигнато по-лесно чрез 
въвеждането на регламент относно проверките на превозните средства, отколкото чрез 
използването на директиви. Годишните статистически данни, докладвани от държавите 
членки, относно тенденциите в броя на лицата, загинали и сериозно ранени по 
пътищата, показват че има значителни разлики между различните държави и това 
вероятно отразява напредъка, който са постигнали различните държави членки, както и 
усилията, които са положили, за да подобрят пътната безопасност. Швеция е една от 
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страните, постигнали най-голям напредък по отношение на усилията за подобряване на 
безопасността на движение по пътищата и намаляване броя на смъртните случаи и 
тежките наранявания. Причината за този напредък са работата и усилията, положени на 
базата на т.нар. „Vision Zero“ (визия за нулева смъртност по пътищата), приета от 
шведския парламент. Риксдагът тук би отбелязал, че редица различни инициативи са 
съчетани, за да допринесат за това положително развитие.


