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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto 

Tutkittuaan liikennevaliokuntansa mietintöön 2012/13:TU3 sisältyvää toissijaisuusperiaatteen 
soveltamista komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 
2009/40/EY kumoamisesta (COM(2012) 380), valtiopäivät katsoo, että ehdotus (2 artiklan 
mukaisesti) mopedien ja historiallisten ajoneuvojen (museoajoneuvojen) katsastamisesta on 
liiallinen eikä siten toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Valtiopäivät haluaa korostaa, että toimenpiteiden harmonisointi ja käyttöönotto kaikkialla 
unionin alueella ovat myönteisiä asioita liikenneturvallisuuden parantamisen ja tieliikenteen 
kielteisten ympäristövaikutusten vähentämisen kannalta. Komission asetusehdotuksen 
nimenomaisena tarkoituksena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja vähentää kuolemaan 
johtavien onnettomuuksien lukumäärää sekä vähentää moottoriajoneuvojen hiilipäästöjä ja 
muita päästöjä yhtenäistetyillä ajoneuvokatsastuksilla. Valtiopäivät katsookin, että alalla 
tarvitaan lisää uudistuksia. Arvioitaessa onko asetusehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen 
on todettava, että eräät ehdotuksen osat ovat liiallisia ja että tietyt asetusehdotukset olisi 
parempi hoitaa kansallisella tasolla.

Asetusehdotuksessaan komissio toteaa, että ehdotuksen tavoitteita ei voida saavuttaa 
jäsenvaltioiden tasolla, koska katsastusten tekniset vähimmäisvaatimukset on asetettu unionin 
tasolla, ja niiden täytäntöönpano jäsenvaltioissa on johtanut suuriin erovaisuuksiin, mistä on 
ollut kielteisiä seurauksia liikenneturvallisuudelle ja sisämarkkinoille. Lienee syytä todeta, 
että Ruotsissa ei ole olemassa tilastotietoja muista jäsenvaltioista peräisin olevien mopedien ja 
museoautojen teknisistä vioista, jotka johtuisivat kotijäsenvaltion heikkotasoisista 
katsastustoimista.

Ruotsissa nykyisin käytössä oleva katsastusjärjestelmä on hyvin suunniteltu varmistamaan, 
että teitä käyttävien erilaisten ajoneuvojen liikenneturvallisuus on korkealla tasolla. Ruotsin 
liikenneturvallisuutta kehitettäessä katsottiin, että mopedien katsastamista koskevat 
vaatimukset eivät olleet perusteltuja liikenneturvallisuuden kannalta. Ruotsilla on edelleen 
kielteinen kanta ehdotukseen mopedien katsastamisen aloittamisesta. On syytä huomauttaa, 
että huippunopeudeltaan enintään 30 km tunnissa kulkevia mopedeja ei rekisteröidä, mikä 
mutkistaisi entisestään katsastusten täytäntöönpanoa. Katsastusvaatimusten tiukentamisella 
lisättäisiin hallinnon ja tämän toimenpiteen kustannuksia merkittävästi sekä viranomaisten 
että kansalaisten kannalta, vaikka tätä ei voitaisi pitää perusteltuna liikenneturvallisuudessa 
saavutettavien hyötyjen kannalta. Jos katsastusvelvollisuuden piiriin kuuluvien 
ajoneuvotyyppien määrää halutaan lisätä, on otettava huomioon, että maantieteeltään Ruotsin 
kaltaisessa maassa se saattaa tarkoittaa yli 100 kilometrin matkaa mopedin katsastukseen, 
vaikka ei ole edes selvää, parantaisiko ehdotettu muutos liikenneturvallisuutta. Se voisi pain 
vastoin lisätä onnettomuuksien riskiä.

Tässä yhteydessä on syytä pitää mielessä liikennevaliokunnan aiempi mietintö joulukuulta 
2010, ja komission tiedonanto "Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: 
tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020" (KOM(2010)0389), jossa 
korostettiin tieliikenneturvallisuuden parantamiseen tarkoitettujen toimien asianmukaisen 
toteuttamisen merkitystä toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta. Ajoneuvojen katsastuksen 
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suhteen korostettiin, että tehokas katsastustoiminta on tärkeää liikenneturvallisuudelle, mutta 
katsastusten hyötyjä on myös verrattava sosioekonomisiin hyötyihin. Liikennevaliokunta 
totesikin, että tiedonannon tekstiin kaksipyöräisten ajoneuvojen katsastamisesta ei pitäisi 
sisällyttää mopedien katsastamista.

Tässä asiassa Ruotsin perusnäkemys ei ole muuttunut edellisen mietinnön jälkeen. 
Ajoneuvotyyppien määrän lisääminen tässä ehdotuksessa mopedeilla (2 artikla) pitää sisällään 
EU:n lainsäädäntövallan laajentamisen tällä alalla. Koska ehdotuksen tavoitteet voidaan 
paremmin saavuttaa kansallisella tasolla, mopedien katsastustoimintaa olisi säänneltävä 
edelleen kansallisesti. Sama koskee museoajoneuvoille (joita komissio kutsuu historiallisiksi 
ajoneuvoiksi) esitettyä katsastusvaatimusta.

Moottoripyörille ehdotettua vaatimusta vuosittaisesta katsastuksesta seitsemän vuotta 
ensirekisteröinnin jälkeen (5 artikla) ei voida perustella tieliikenneturvallisuusnäkökohdilla. 
Ruotsissa aiemmin noudatettu katsastustiheys moottoripyörille oli kerran vuodessa, mutta 
nykyisin sovelletaan vaatimusta kahden vuoden välein tapahtuvasta katsastuksesta. Muutos 
vuosittaisesta katsastuksesta joka toinen vuosi tapahtuvaan ei ole heikentänyt 
liikenneturvallisuutta Ruotsin teillä. Moottoripyöräonnettomuuksien suhteen on havaittu, että 
muilla tekijöillä on suurempi vaikutus.

Ei ole selvää, parantuuko Ruotsin ja muiden Euroopan maiden tieliikenneturvallisuus 
paremmin katsastustoimintaa koskevalla asetuksella vai direktiivejä käyttämällä. 
Jäsenvaltioiden vuosittaiset tilastot tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden ihmisten 
lukumäärän kehityksestä osoittavat, että eri maiden välillä on merkittäviä eroja, ja se 
osoittanee myös miten paljon eri jäsenvaltiot ovat edistyneet liikenneturvallisuuden 
parantamisessa ja millaisilla keinoilla. Ruotsi on yksi eniten edistyneistä valtioista 
liikenneturvallisuuden parantamisessa ja kuolemaan tai vakaviin vammoihin johtavien 
onnettomuuksien määrän vähentämisessä. Tämän myönteisen kehityksen syynä on Ruotsin 
valtiopäivien käynnistämän "Vision Zero"-ohjelman perusteella tehty työ. Valtiopäivät 
toteaakin, että tämän myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi on yhdistetty useita eri 
aloitteita.


