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Om: Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om forslag til Europa-Parlamentets 
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påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag

På baggrund af den vurdering af nærhedsprincippets anvendelse i Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol af motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (COM(2012) 380), der 
behandles i Trafikudvalgets udtalelse 2012/13:TU3, mener Riksdagen, at forslaget om 
indførelse af krav (artikel 2) om syn af knallerter og historiske køretøjer (veterankøretøjer) er 
alt for vidtgående og dermed ikke forenelig med nærhedsprincippet.

Riksdagen understreger, at det er positivt, at der sker en harmonisering og vedtages 
foranstaltninger i hele Unionen for at opnå både øget trafiksikkerhed på vejene og en 
reduktion af vejtransportens negative miljøvirkninger. Det udtrykkelige formål, som 
Kommissionen nævner i forslaget til forordning, er at forbedre trafiksikkerheden via 
harmoniserede trafiksikkerhedskontroller af køretøjer og nedbringe antallet af dræbte inden 
for vejtransport og reducere CO2-emissioner og andre emissioner fra motorkøretøjer. Dette er 
i overensstemmelse med det, som Riksdagen mener, bør kendetegne det fortsatte 
reformarbejde på området. Når det drejer sig om at vurdere, hvorvidt forslaget til forordning 
er udarbejdet ud fra et hensyn til nærhedsprincippet, kan det imidlertid konstateres, at dele af 
indholdet i forslaget til forordning er alt for vidtgående, og at der findes forslag til 
bestemmelser, som i stedet bedre egner sig til at blive gennemført på nationalt plan.

I forslaget til forordning nævner Kommissionen, at målene i forslaget ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne som følge af, at de tekniske krav til teknisk kontrol er fastsat 
på et minimumsniveau i Unionen, og medlemsstaternes gennemførelse heraf har ført til stor 
uensartethed, hvilket har skabt negative følger for trafiksikkerheden og det indre marked. Det 
kan i denne forbindelse bemærkes, at der ikke findes nogen oplysninger i de svenske 
statistikker, hvoraf det fremgår, at der skulle findes knallerter og veteranbiler fra andre 
medlemsstater, som har tekniske mangler, der skyldes en mangelfuld kontrol i hjemlandet.

Det gældende system for kontrol af motorkøretøjer, som anvendes i Sverige, er godt udformet 
og tilpasset til at opretholde en høj trafiksikkerhed blandt de forskellige former for køretøjer, 
som anvendes på vejene. I arbejdet med at udvikle trafiksikkerheden i Sverige mente man 
ikke, at en indførelse af krav om syn af knallerter skulle kunne begrundes ud fra et hensyn til 
trafiksikkerheden. Med hensyn til forslaget om at indføre krav om syn af knallerter er 
holdningen til dette fortsat negativ fra svensk side. Det kan endog konstateres, at knallerter 
med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på op til 30 km/h ikke er registrerede, hvilket 
yderligere taler for gennemførelse af syn af disse knallerter. Indførelsen af de øgede krav til 
syn ville indebære, at administrationen og dermed udgifterne til at gennemføre dette skulle 
øges betydeligt for såvel myndigheder som borgere, til trods at dette ikke kan anses for 
begrundet i forhold til fordelene for trafiksikkerhed, som kunne opnås. Når det drejer sig om 
at øge antallet af typer af køretøjer, som kræver syn, bør det understreges, at det i et land med 
Sveriges geografiske forhold kan indebære, at der skal tilbagelægges lange strækninger på 
over 100 km for at kunne gennemføre syn af en knallert, samtidigt med at det uklart, om den 
foreslåede ændring vil føre til øget trafiksikkerhed. Det kunne tværtimod føre til en øget risiko 
for ulykker.

I denne forbindelse bør der gøres opmærksom på en tidligere udtalelse, som Trafikudvalget 
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afgav i december 2010, om Kommissionens meddelelse om "På vej mod et europæisk 
trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020" 
(COM(2010) 389), hvor man fremhævede betydningen af, at foranstaltningerne til at forbedre 
trafiksikkerheden ud fra et hensyn til nærhedsprincippet blev udført på det rette niveau. Med 
hensyn til syn af køretøjer fremhæves det, at en effektiv kontrolvirksomhed har betydning for 
trafiksikkerheden, samtidigt med at det er vigtigt at afveje indsatsen i forbindelse med syn 
mod de socioøkonomiske fordele. Trafikudvalget konstaterede derfor, at det ikke forventede, 
at meddelelsen tekst om syn af tohjulede motorkøretøjer skulle omfatte syn af knallerter.

Den svenske principielle holdning i spørgsmålet er ikke blevet ændret i forhold til tidligere. 
Forøgelsen af typer af køretøjer, som forslaget indebærer, i og med at knallerter omfatters 
(artikel 2) indebærer en alt for vidtrækkende udvidelse af EU's beføjelser til at lovgive på 
området. Da målet med forslaget bedre kan opnås på nationalt plan, bør syn af knallerter 
stadig i fremtiden reguleres på dette niveau. Det samme gælder indførelsen af de foreslåede 
krav om syn af veterankøretøjer (som af Kommissionen betegnes som historiske køretøjer).

Med hensyn til forslaget i forordningen om at indføre krav om et årligt syn af motorcykler syv 
år efter den første registrering (artikel 5), kan det ikke begrundes ud fra et hensyn til 
trafiksikkerheden. I Sverige har man tidligere anvendt en hyppighed for syn, som indebærer et 
årligt syn af motorcykler, men i stedet anvendes nu et krav om syn hvert andet år. Overgangen 
til syn af motorcykler hvert andet år i stedet for hvert år har ikke ført til, at trafiksikkerheden 
på de svenske veje er blevet mindre. Når det drejer sig om ulykker, hvor motorcykler er 
indblandet, har man i stedet kunnet konstatere, at det er andre faktorer, som har en større 
indvirkning.

Med udgangspunkt i en stræben efter at forbedre trafiksikkerheden i Sverige og andre 
europæiske lande er det ikke indlysende, at dette bedre kan opnås ved, at der indføres en 
forordning om syn i stedet for at lade dette ske via et direktiv. Det fremgår af årlige 
statistikker, som medlemsstaterne har forelagt for udviklingen af antallet døde og hårdt 
kvæstede i vejtrafikken, at der findes betydelige forskelle mellem de forskellige lande, og at 
det sandsynligvis også er noget, som afspejler, hvor langt de enkelte medlemsstater er nået 
med arbejdet, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at forbedre trafiksikkerheden på 
vejene. Sverige er et af de lande, som er kommet længst, når det gælder foranstaltningerne til 
fordel for øget trafiksikkerhed og foranstaltningerne til at reducere antallet af døde og hårdt 
kvæstede. Grunden til denne positive udvikling er det arbejde og de foranstaltninger, som er 
vedtaget med udgangspunkt i den såkaldte nulvision, som den svenske Riksdag har vedtaget.
Riksdagen kan i denne forbindelse konstatere, at det er et antal forskellige foranstaltninger, 
som samlet har bidraget til den positive udvikling.


