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Θέμα:  Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με 
την πρόταση Κανονισμού  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
υποβάλει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής γνωμοδότηση όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω 
σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag) 

Υπό το πρίσμα του ελέγχου της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας στην πρόταση της 
Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και 
για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ (COM(2012) 380), στον οποίο αναφέρεται η 
γνωμάτευση 2012/13:TU3 της Επιτροπής Μεταφορών του, το κοινοβούλιο της Σουηδίας 
θεωρεί ότι η πρόταση που αφορά την  εισαγωγή απαιτήσεων (σύμφωνα με το άρθρο 2) για 
τον έλεγχο των μοτοποδηλάτων και των ιστορικών οχημάτων (οχημάτων αντικών)  είναι 
υπερβολική και αντιβαίνει ως εκ τούτου προς την αρχή της επικουρικότητας.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας επιθυμεί να τονίσει ότι η εναρμόνιση και η υιοθέτηση μέτρων 
στο σύνολο της Ένωσης συνιστούν θετικές δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της οδικής 
ασφάλειας και στη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των οδικών 
μεταφορών. Ο στόχος που η Επιτροπή αναφέρει ρητά στην πρόταση κανονισμού είναι η 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας και ο περιορισμός του αριθμού των θυμάτων οδικών 
ατυχημάτων καθώς και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων 
εκπομπών από τα μηχανοκίνητα οχήματα μέσω της εναρμόνισης των οδικών ελέγχων 
ασφαλείας των οχημάτων. Τούτο συμβαδίζει με την κατεύθυνση την οποία το κοινοβούλιο 
της Σουηδίας πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθήσει η περαιτέρω μεταρρύθμιση στον τομέα 
αυτό. Εν τούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση του κατά πόσο η πρόταση κανονισμού έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ορισμένα σημεία του περιεχομένου 
είναι υπερβολικά και μερικοί από τους προτεινόμενους κανόνες καλύτερο θα ήταν να 
εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο.

Στην πρόταση κανονισμού της, η Επιτροπή θέτει ότι οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να 
επιτευχθούν σε επαρκή βαθμό από τα κράτη μέλη, επειδή οι τεχνικές απαιτήσεις για τους 
τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων έχουν καθοριστεί, σε επίπεδο Ένωσης, στο ελάχιστο 
επίπεδο και, συνεπεία αυτού, η εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό 
με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην εσωτερική αγορά.  
Σημειωτέον ότι στη Σουηδία δεν υφίστανται στατιστικά δεδομένα από τα οποία θα προέκυπτε  
ότι υπάρχουν μοτοποδήλατα και οχήματα αντίκες από άλλα κράτη μέλη που θα εμφάνιζαν 
τεχνικές βλάβες λόγω ελέγχου μειωμένης ποιότητας στο κράτος μέλος προέλευσης.

Το σύστημα ελέγχου των οχημάτων που εφαρμόζεται επί του παρόντος στη Σουηδία έχει 
σχεδιαστεί και αναπροσαρμοστεί για να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας για τα 
διάφορα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στη Σουηδία, δεν θεωρήθηκε ότι η 
εισαγωγή απαιτήσεων για τον έλεγχο των μοτοποδηλάτων μπορούσε να δικαιολογηθεί υπό το 
πρίσμα της οδικής ασφάλειας. Η Σουηδία εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν ενδείκνυται η 
πρόταση για την επιβολή απαιτήσεων όσον αγορά τον έλεγχο των μοτοποδηλάτων. 
Σημειωτέον επίσης ότι μοτοποδήλατα με βασική ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα  δεν 
ταξινομούνται, γεγονός το οποίο καθιστά πολυπλοκότερη ακόμα η εφαρμογή ελέγχων των 
οχημάτων αυτών. Η εισαγωγή αυστηρότερων απαιτήσεων ελέγχου θα είχε ως αποτέλεσμα 
μια σημαντική αύξηση του διοικητικού κόστους και, κατά συνέπεια, των δαπανών της 
εφαρμογής των εν λόγω μέτρων τόσο για τις αρχές όσο και για τους πολίτες, παρότι η αύξηση 
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αυτή δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από λόγους αυξημένης οδικής ασφάλειας. Όσον 
αφορά την αύξηση του αριθμού των τύπων οχημάτων για τα οποία θα απαιτείται έλεγχος, 
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε μια χώρα με γεωγραφία όπως αυτή της Σουηδίας, αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων άνω των 100 χλμ. για την εκτέλεση 
ενός ελέγχου μοτοποδηλάτου, παρόλο που δεν είναι σαφές εάν η προτεινόμενη αλλαγή θα 
οδηγήσει σε αυξημένη οδική ασφάλεια. Αντιθέτως, ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ας υπενθυμίσουμε την προηγούμενη έκθεση της επιτροπής μεταφορών του 
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό 
χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» 
(COM(2010) 389) όπου τονίζεται πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα για 
την βελτίωση της οδικής ασφάλειας εκτελούνται στο ορθό επίπεδο από την άποψη της 
επικουρικότητας. Ως προς τον έλεγχο των οχημάτων, υπογραμμίζεται ότι η αποτελεσματική 
δράση από άποψη ελέγχου είναι σημαντική για την οδική ασφάλεια, αλλά είναι επίσης 
σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των προσπαθειών ελέγχου αφενός και του 
κοινωνικοοικονομικού οφέλους αφετέρου. Η επιτροπή μεταφορών κατέληξε, ως εκ τούτου, 
στο συμπέρασμα ότι το κείμενο της Ανακοίνωσης σχετικά με τον έλεγχο των δίτροχων 
οχημάτων δεν έπρεπε να καλύπτει και τον έλεγχο των μοτοποδηλάτων.

Οι βασικές απόψεις της Σουηδίας ως προς το θέμα αυτό δεν έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με 
την προηγούμενη έκθεση. Η αύξηση του αριθμού των τύπων οχημάτων που η εν λόγω 
πρόταση καλύπτει συμπεριλαμβάνοντας και τα μοτοποδήλατα (άρθρο 2) συνεπάγεται 
υπερβολική επέκταση της εξουσίας της ΕΕ να νομοθετεί στον τομέα αυτό. Δεδομένου ότι ο 
στόχος της πρότασης επιτυγχάνεται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, ο έλεγχος των 
μοτοποδηλάτων πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζεται στο επίπεδο αυτό. Το ίδιο ισχύει για 
την εισαγωγή των προτεινομένων απαιτήσεων ελέγχου των οχημάτων αντικών (που η 
Επιτροπή ονομάζει ιστορικά οχήματα).

Η πρόταση να εισαχθεί η απαίτηση του ετήσιου ελέγχου μοτοσικλετών επτά χρόνια μετά από 
την πρώτη ταξινόμησή τους (άρθρο 5) δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους οδικής 
ασφάλειας. Παλαιότερα στη Σουηδία το εφαρμοζόμενο σύστημα προέβλεπε τον ετήσιο 
έλεγχο των μοτοσικλετών, ενώ επί του παρόντος ισχύει η απαίτηση να  εκτελείται ο έλεγχος 
ανά διετία. Η τροποποίηση αυτή από ετήσιο έλεγχο των μοτοσικλετών σε έλεγχο ανά διετία 
δεν οδήγησε σε μείωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Σουηδίας. Όσον αφορά 
τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται μοτοσικλέτες, έχει διαπιστωθεί ότι άλλοι παράγοντες 
διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο.

Ως προς τις προσπάθειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Σουηδία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι εμφανές ότι η βελτίωση αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί 
καλύτερα με την εισαγωγή κανονισμού για τον έλεγχο των οχημάτων από ό, τι μέσω οδηγιών. 
Από τις ετήσιες στατιστικές που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τις τάσεις που επικρατούν 
όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά σε 
τροχαία ατυχήματα προκύπτει ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους 
χωρών. Αυτό επίσης αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα στοιχείο που καθιστά σαφές ποια 
πρόοδο έχουν σημειώσει και πόσες προσπάθειες έχουν καταβάλει τα μεμονωμένα κράτη μέλη 
για να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Η Σουηδία είναι μια από τις χώρες που έχει 
σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλει για την βελτίωση 
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της οδικής ασφάλειας και τη μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών 
τραυματισμών που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται 
στο έργο και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν με βάση το αποκαλούμενο «όραμα για 
μηδενικό αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων» («zero vision») που αποφασίστηκε από το 
σουηδικό κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο επιθυμεί να επιστήσει εδώ την προσοχή στο γεγονός 
ότι ο συνδυασμός διαφόρων πρωτοβουλιών έχει συμβάλει σ’ αυτήν την θετική εξέλιξη.


