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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES 
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko Švédského parlamentu (Riksdag)

Pokud jde o posouzení uplatňování zásady subsidiarity v návrhu Komise k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel
a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (COM(2012)0380, které je 
uvedeno ve zprávě 2012/13:TU3 Výboru pro dopravu, shledává Švédský parlament, že návrh 
na zavedení požadavků (v rámci článku 2) pro účely prohlídek mopedů a historických vozidel 
(dobová vozidla) zachází příliš daleko a není proto v souladu se zásadou subsidiarity.

Švédský parlament by rád zdůraznil, že snaha o harmonizaci a přijímání opatření v rámci celé 
Unie je pozitivním počinem sloužícím ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snižování 
dopadů silniční dopravy na životní prostředí. Výslovným cílem, který Komise uvádí v návrhu 
nařízení, je zlepšit prostřednictvím harmonizovaných bezpečnostních kontrol vozidel 
bezpečnost silničního provozu, snížit počet smrtelných nehod v silničním provozu
a vypouštění uhlíku a dalších emisí z motorových vozidel. To je v souladu s názorem 
Švédského parlamentu ohledně dalších reforem v této oblasti. Při hodnocení návrhu nařízení
a posouzení toho, zda je nařízení vypracováno v souladu se zásadou subsidiarity, zachází 
některé části tohoto nařízení ve své oblasti působnosti příliš daleko a domnívá se, že některé 
části návrhu nařízení je naopak lépe upravovat na vnitrostátní úrovni.

V návrhu nařízení Komise uvádí, že cílů návrhu nelze dostatečně dosáhnout na vnitrostátní 
úrovni z důvodů stanovení technických požadavků pro technické prohlídky na nejnižší 
možnou úroveň na úrovni Unie a jejich odlišné provádění v členských státech by vedlo
k velké míře jejich rozdílnosti s negativními dopady na bezpečnost silničního provozu a na 
vnitřní trh. Je třeba poznamenat, že se ve švédských statistikách nenacházejí údaje, které by 
prokazovaly, že existují mopedy a dobová vozidla pocházející z jiných členských států, které 
mají technické nedostatky z důvodu podprůměrné kontroly vozidel v domovském členském 
státě.

Platný systém kontroly vozidel, který je používán ve Švédsku je dobře propracován
a připraven tak, aby byla u různých dopravních vozidel zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti 
provozu. V rámci úsilí rozvíjet bezpečnost provozu ve Švédsku není důvod se domnívat, že 
by zavedení požadavků na kontrolu mopedů bylo z hlediska bezpečnosti provozu odůvodněné. 
Švédsko zaujímá negativní postoj k zavádění požadavku na kontrol mopedů uvedeného
v tomto návrhu. Je třeba zdůraznit, že kontrol mopedů bude dále znesnadněna skutečností, že 
mopedy, které dosahují rychlosti nejvýše 30 km v hodině, nejsou registrovány. Zavádění 
přísnějších požadavků kontroly by znamenalo navýšení administrativních nákladů i nákladů 
na zavádění tohoto opatření, a to jak pro úřady, tak i občany, přestože na toto opatření nelze 
nahlížet jako na odůvodněné s ohledem na míru jeho přínosu oblasti bezpečnosti provozu. Co 
se týče zvyšování počtů druhů vozidel, které je nutné kontrolovat, je třeba zdůraznit, že ve 
státě s podobnými zeměpisnými podmínkami jako má Švédsko by to za účelem provedení 
kontroly mopedu znamenalo cestu v úsecích delších než 100 km, přestože není zřejmé, by 
navrhované změny vedly ke zvýšení bezpečnosti provozu. Naopak by mohlo dojít ke zvýšení 
rizika nehod.

V této souvislosti je možno připomenout předcházející zprávu Výboru pro dopravu z prosince 
2010 týkající se sdělení Komise nazvané „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti 
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silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–
2020 (COM(2010) 389), která zdůrazňuje význam zajištění toho, aby byla opatření určena ke 
zlepšení bezpečnosti silničního provozu prováděna podle hlediska zásady subsidiarity na 
přiměřené úrovni. Je třeba zdůraznit, že účinné provádění kontroly vozidel je důležité pro 
bezpečnost provozu, jakož i za účelem vyvážení kontrolní činnosti s ohledem na 
socioeknomomický přínos této kontroly. Výbor pro dopravu proto konstatuje, že nevidí důvod 
pro to, proč by měl text sdělení o kontrole dvoukolých vozidel zahrnovat kontrolu mopedů.

Zásadní postoj Švédska z hlediska této otázky se proto od poslední zprávy nezměnil. Zvýšení 
počtu druhů vozidel, které obsahuje tento návrh, o mopedy (článek 2) znamená nadměrné 
rozšíření pravomoci EU v oblasti vydávání právních předpisů. Vzhledem k tomu, že cíle 
návrhu lze lépe dosáhnout na vnitrostátní úrovni, měla by být kontrola mopedů upravována na 
této úrovni. To samé platí pro zavádění navrhovaných požadavků na kontrolu dobových 
vozidel (které Komise nazývá historickými vozy).

Co se týče návrhu zavést požadavek na každoroční kontrolu motocyklů sedm let poté, co byly 
poprvé zaregistrovány (článek 5), nelze jej odůvodnit na základě hlediska bezpečnosti 
provozu. Ve Švédsku byly dříve vyžadovány každoroční pravidelné kontroly motocyklů, ale
v současné době je frekvence kontroly stanovena na dva roky. Tato změna frekvence
z každoroční kontroly motocyklů jednou za dva roky nevedla ke snížení bezpečnosti 
silničního provozu na švédských cestách. Bylo zjištěno, že v případě nehod, do nichž jsou 
zapojeny motocykly, mají významnější vliv jiní činitelé.

Jelikož návrh usiluje o zlepšení bezpečnosti silničního provozu ve Švédsku i v jiných 
evropských státech, není zřejmé, jak je ho možno dosáhnout zavedením nařízení o kontrole 
vozidel – namísto toho, lze tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím směrnic. Roční statistiky 
členských států týkající o vývoji trendů v oblasti počtu osob vážně zraněných či usmrcených
v silničním provozu ukazují, že mezi různými státy existují významné rozdíly, a to je 
pravděpodobně to, co ukazuje jaký pokrok jednotlivé členské státy v této oblasti učinily
a kolik úsilí vkládají do zlepšování bezpečnosti silničního provozu. Švédsko je jedním ze 
států, které učinily největší pokrok co se týče zlepšování bezpečnosti provozu a snižování 
počtu vážných či smrtelných nehod. Důvodem pro tento pozitivní vývoj je práce a úsilí prováděné 
na základě tzv. vize nule („nollvisionen“), o níž bylo rozhodnuto švédským parlamentem. Švédský 
parlament by zde rád uvedl, že tohoto pozitivního výsledku bylo dosaženo za pomoci řady rozličných 
iniciativ.


