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Tárgy: a svéd parlament indokolással ellátott véleménye a gépjárművek és pótkocsijaik 
időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye 

Miután a svéd parlament a szubszidiaritás elvének alkalmazása szempontjából megvizsgálta a 
gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági 
javaslatot, amellyel Közlekedési Bizottságának 2012/13:TU3 jelentése foglalkozik, a svéd 
parlament úgy véli, hogy a segédmotoros kerékpárok és a muzeális jellegű gépjárművek 
(veterán gépjárművek) (2. cikk szerinti) műszaki vizsgálatára vonatkozó előírások 
bevezetésére irányuló javaslat túlterjeszkedik, és ezért nem összeegyeztethető a 
szubszidiaritás elvével.

A svéd parlament hangsúlyozni kívánja, hogy az intézkedések harmonizációja és uniós szintű 
elfogadása pozitív lépések a közúti biztonság fokozása és a közúti közlekedés negatív 
környezeti hatásainak csökkentése érdekében. A Bizottság kifejezett szándéka a rendeletre 
irányuló javaslatban a közúti biztonság javítása és a közúti közlekedés áldoztai számának 
csökkentése, valamint a gépjárművak szén-dioxid- és más kibocsátásainak csökkentése a 
járművek harmonizált műszaki vizsgálata révén. Ez összhangban van azzal, amit a svéd 
parlament gondol e terület jövőbeli reformjáról. Annak értékelésekor, hogy a rendeletre 
irányuló javaslatot a szubszidiaritás elvét szem előtt tartva készítették-e, kiderült, hogy a 
rendelettervezet bizonyos részei túlterjeszkednek, és egyes szabályozási javaslatokat jobb 
lenne inkább nemzeti szinten kezelni. 

A Bizottság rendeletre irányuló javaslatában megállapítja, hogy a javaslat célkitűzési nem 
érhetők el megfelelően tagállami szinten, mivel a műszaki vizsgálatok technikai 
követelményeit minimális szinten állapították meg uniós szinten, és azok tagállami 
végrehajtása nagy eltérésekhez vezetett, ami negatív hatással van a közúti biztonságra és a 
belső piacra egyaránt. Megjegyzendő, hogy a svéd statisztikák nem tartalmaznak adatokat 
más tagállamokból származó segédmotoros kerékpárok és a muzeális jellegű gépkocsik olyan 
műszaki meghibásodására vonatkozóan, amely amiatt következett volna be, hogy az adott 
tagállamban a műszaki vizsgálat nem megfelelő színvonalú. 

A Svédországban jelenleg alkalmazott műszaki vizsgálati rendszer megfelelően van 
kialakítva, és biztosítja, hogy az utakat használó különféle járművek biztonságosan 
közlekedjenek. A svédországi közúti biztonság fejlesztése érdekében tett erőfeszítések során 
nem foglalkoztak azzal, hogy a segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatára vonatkozó 
követelmények bevezetése indokolható-e közlekedésbiztonsági szempontokkal. Svédország
álláspontja továbbra is negatív a javaslat azon elemével kapcsolatban, amelyik műszaki 
vizsgálati követelményeket ír elő a segédmotoros kerékpárok számára. Hangsúlyozni kell, 
hogy a legfeljebb 30 km/h végsebességre tervezett segédmotoros kerékpárokat nem kell 
regisztrálni, ami tovább bonyolítja a rájuk vonatkozó műszaki vizsgálat végrehajtását. A 
szigorúbb vizsgálati követelmények bevezetése azt jelentené, hogy jelentősen nőne az 
adminisztráció és az intézkedés végrehajtásának költségei úgy a polgárok, mint a hatóságok 
számára, miközben az nem indokolható az általa elérhető közlekedésbiztonsági javulással. A 
műszaki vizsgálatra kötelezett járműtípusok számának növelésekor hangsúlyozni kell, hogy 
Svédország földrajzi adottságaiból eredően az akár több mint 100 kilométeres utazásokat is 
szükségessé tehet a segédmotoros kerékpár levizsgáztatása érdekében, miközben nem világos, 
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hogy a javasolt változás révén javulna-e a közúti biztonság. Ellenkezőleg, ez csak a balesetek 
nagyobb veszélyét hordozná magában.

Ennek kapcsán emlékeztetni kell a Közlekedési Bizottság 2010. decemberi jelentésére a 
„Közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 
politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra (COM(2010)0389)” című bizottsági 
közleményről, amely hangsúlyozza annak biztosításának jelentőségét, hogy a 
közlekedésbiztonság javítása érdekében hozott intézkedéseket a szubszidiaritás szempontjából 
megfelelő szinten hozzák meg. A gépjárművek vizsgálata kapcsán rá kell mutatni, hogy a 
közúti biztonság szempontjából fontos a tényleges ellenőrzés, azonban az is fontos, hogy a 
műszaki vizsgálatokra fordított erőfeszítések egyensúlyban legyenek a társadalmi-gazdasági 
hasznokkal. A Közlekedési Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy nem támogatja, 
hogy a kétkerekű járművek műszaki vizsgálatáról szóló közlemény szövege a segédmotoros 
kerékpárok vizsgálatával is foglalkozzon.

Svédország alapvető álláspontja ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem változott a korábbi 
jelentés óta. A járműtípusok számának a javaslatban szereplő növelése, azaz kiterjesztése a 
segédmotoros kerékpárokra is (2. cikk) az EU jogalkotási hatáskörének túlzott kiterjesztését 
jelenti ezen a területen. Mivel a javaslat célkitűzését nemzeti szinten jobban el lehet érni, a 
segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát továbbra is ezen a szinten kell szabályozni. 
Ugyanez vonatkozik a veterán gépjárművek (melyeket a Bizottság muzeális jellegű 
gépjárműveknek nevez) műszaki vizsgálati követelményeinek javasolt bevezetésére is.

Az annak bevezetésére vonatkozó javaslat, hogy a motorkerékpárokat hét évvel az első 
nyilvántartásba vétel után évente le kell vizsgáztatni (5. cikk), nem indokolható 
közlekedésbiztonsági szempontból. A Svédországban korábban alkalmazott vizsgáztatási 
menetrend a motorkerékpárok évenkénti vizsgáztatását írta elő, de most már kétévente kell 
vizsgára vinni őket. A motorkerékpárok éves vizsgáztatásáról a kétévenkénti vizsgáztatásra 
történő áttérés miatt nem romlott a közlekedésbiztonság Svédország útjain. A 
motorkerékpárokat érintő balesetek esetében más tényezők fontosabb szerepet játszanak.

A közúti biztonság javítására irányuló erőfeszítések kapcsán Svédországban és más európai 
országokban nem egyértelmű, hogy a célokat a járművek műszaki vizsgáztatásáról szóló 
rendelet révén vagy pedig irányelvek révén lehet-e hatékonyabban elérni. A közutakon 
elhunyt vagy súlyosan megsérült személyek számának alakulásáról szóló éves tagállami 
statisztikák azt mutatják, hogy jelenős eltérések vannak a különböző országok között, és ez 
valószínűleg azt is tükrözi, hogy az adott tagállam hol tart és milyen erőfeszítéseket tesz a 
közúti biztonság javítása terén. Svédország tette az egyik legnagyobb előrelépést a közúti 
biztonság növelésére és a közúti áldozatok és súlyos sérültek számának csökkentésére 
irányuló erőfeszítések terén. E pozitív fejlemények kiváltó oka a svéd parlament által 
elfogadott úgynevezett „VisionZero” keretében végzett munka és erőfeszítés. A svéd 
parlament hangsúlyozza, hogy számos különböző kezdeményezés elegye járult hozzá e 
pozitív fejleményekhez.


