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Tema: Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės 
techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Švedijos parlamento (Riksdago) pagrįsta nuomonė

Riksdagas, atsižvelgdamas į Transporto komiteto pranešime 2012/13:TU3 pateiktą Komisijos 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių 
ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB 
(COM(2012) 380), analizę, mano, kad pasiūlymas nustatyti mopedų ir istorinės vertės 
transporto priemonių (senovinių transporto priemonių) techninės apžiūros reikalavimus (pagal 
2 straipsnį) yra nepagrįstas ir todėl nesuderinamas su subsidiarumo principu.

Riksdagas norėtų pabrėžti, kad visoje Sąjungoje taikomų priemonių suderinimas ir priėmimas 
– tai teigiami veiksmai siekiant padidinti kelių eismo saugą ir sumažinti neigiamą kelių 
transporto poveikį aplinkai. Aiškus Komisijos pasiūlymo dėl reglamento tikslas – užtikrinti 
geresnę eismo saugą, sumažinti eismo įvykiuose žūstančių žmonių skaičių ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamo anglies dioksido ir kitų teršalų kiekį nustačius suderintą 
transporto priemonėms taikomą eismo saugos kontrolę. Šis tikslas atitinka tai, ką Riksdagas 
laiko vėlesniu reformos, kuri turėtų būti atlikta šioje srityje, etapu. Kalbant apie įvertinimą, ar 
parengtas pasiūlymas dėl reglamento atitinka subsidiarumo principą, deja, reikia pasakyti, kad 
tam tikra reglamento projekto dalis nepagrįsta ir tam tikros pasiūlytos priemonės turėtų būti 
verčiau reglamentuojamos nacionaliniu lygmeniu.

Savo pasiūlyme dėl reglamento Komisija nurodo, kad pasiūlymo tikslų valstybės narės negali 
deramai pasiekti, nes Sąjungos lygiu nustatytas minimalus techninės apžiūros techninių 
reikalavimų lygis; valstybėms narėms įgyvendinus šiuos reikalavimus, Sąjungoje susiformavo 
didelė reikalavimų įvairovė, o tai turi neigiamo poveikio ir kelių eismo saugai, ir vidaus 
rinkai. Čia galima būtų pažymėti, kad Švedijoje nėra statistikos, iš kurios būtų matyti, kad 
mopedai ir istorinės vertės transporto priemonės iš kitų valstybių narių turėtų techninių 
trūkumų dėl netinkamai atliktos techninės apžiūros kilmės valstybėje narėje.

Dabartinė transporto priemonių techninės apžiūros sistema, taikoma Švedijoje, yra tinkamai 
nustatyta ir ja garantuojama, kad įvairiomis keliuose naudojamomis transporto priemonėmis ir 
toliau būtų užtikrinama aukšto lygio kelių eismo sauga. Siekiant užtikrinti eismo saugą 
Švedijoje, nebuvo manoma, kad mopedų techninės apžiūros reikalavimų nustatymas gali būti 
pagrįstas eismo sauga. Švedija ir toliau nepritaria pasiūlymui nustatyti mopedų techninės 
apžiūros reikalavimus. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad mopedai, kurių greitis – iki 30 km/h, 
neregistruojami, o dėl to dar sudėtingiau atlikti tokių mopedų apžiūrą. Nustačius griežtesnius 
techninės apžiūros reikalavimus reikštų, kad administravimo ir šios priemonės įgyvendinimo 
sąnaudos gerokai išaugtų valdžios institucijoms ir piliečiams, nors tai nebūtų pagrįsta turint 
mintyje eismo saugą, kurią galima būtų pasiekti. Kalbant apie didėjantį transporto priemonių 
tipų, kurių techninė apžiūra turi būti atliekama, skaičių, reikėtų pabrėžti, kad šalyje, kurios 
geografija tokia kaip Švedijos, tai reikštų, kad reikėtų nuvažiuoti daugiau kaip 100 km norint 
atlikti mopedų techninę apžiūrą, nors nėra aišku, kaip siūlomas pakeitimas padės padidinti 
eismo saugą. Priešingai, dėl to galėtų kilti didesnė eismo įvykių rizika.

Tokiomis aplinkybėmis verčiau reikėtų prisiminti Transporto komiteto 2010 m. 
gruodžio mėn. pranešimą dėl Komisijos komunikato „Kuriama saugi Europos kelių eismo 
erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ (COM(2010) 389), kuriame 
pabrėžiama, kaip svarbu užtikrinti, kad kelių eismo saugos didinimo priemonės būtų 
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įgyvendinamos reikiamu lygiu atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Kalbant apie transporto 
priemonių apžiūrą pabrėžiama, kad veiksminga kontrolė yra svarbi eismo saugai, tačiau taip 
pat svarbu suderinti techninės apžiūros veiksmus su socialine ir ekonomine nauda. Todėl 
Transporto komitetas nusprendė, kad, jo nuomone, komunikato dėl dviračių transporto 
priemonių apžiūros tekstas neturėtų apimti mopedų apžiūrą.

Švedijos esminė pozicija šiuo klausimu nepakito nuo minėtojo pranešimo. Transporto 
priemonių tipų, kurie nustatyti šiame reglamente, padidinimas įtraukiant mopedus 
(2 straipsnis) reiškia pernelyg didelį ES teisėkūros galių išplėtimą šioje srityje. Kadangi 
pasiūlymo tikslą galima būtų geriau pasiekti nacionaliniu lygmeniu, mopedų techninė apžiūra 
ir toliau turėtų būti reglamentuojama šiuo lygmeniu. Tas pats pasakytina ir apie siūlomų 
senovinių transporto priemonių (jas Komisija vadina istorinės vertės transporto priemonėmis) 
techninės apžiūros reikalavimų nustatymą.

Kalbant apie pasiūlymą nustatyti reikalavimą, kad motociklų techninė apžiūra būtų atliekama 
kasmet po septynerių metų nuo tada, kai ji buvo pirmą kartą užregistruota (5 straipsnis), 
pasakytina, kad tai negali būti grindžiama eismo sauga. Pagal techninės apžiūros dažnumo 
tvarką, kuri buvo anksčiau taikoma Švedijoje, motociklų techninė apžiūra buvo atliekama 
kasmet, tačiau šiuo metu ji atliekama kas dvejus metus. Dėl šio perėjimo nuo kasmetinės 
motociklų apžiūros prie apžiūros, kuri atliekama kas kelerius metus, eismo sauga Švedijos 
keliuose nesumažėjo. Atvirkščiai, pastebėta, kad motociklų eismo įvykiuose didesnės įtakos 
turi kiti veiksniai.

Kalbant apie pastangas padidinti eismo saugą Švedijoje ir kitose Europos šalyse, pasakytina, 
kad nėra akivaizdu, jog to galima būtų geriau pasiekti priėmus reglamentą dėl transporto 
priemonių techninės apžiūros, o ne palikus tai sureguliuoti direktyvomis. Iš kasmetinės 
valstybių narių pateiktos statistikos apie keliuose žūstančių ir sunkiai sužeidžiamų žmonių 
skaičių pokyčius matyti, kad esama didelių skirtumų tarp įvairių šalių, ir tai tikriausiai parodo, 
kokios pažangos pasiekta ir kokių veiksmų imtasi įvairiose valstybėse narėse siekiant 
padidinti eismo saugą. Švedija yra iš tų šalių, kurios pasiekė didžiausią pažangą imdamosi 
veiksmų eismo saugai padidinti ir žūstančių ir sunkiai sužeidžiamų asmenų skaičiui 
sumažinti. Tokių teigiamų pokyčių priežastis – darbas ir veiksmai, kurių imtasi remiantis 
vadinamąja „nuline vizija“, kurią patvirtinto Švedijos parlamentas. Riksdagas norėtų pabrėžti, 
kad siekti šių teigiamų pokyčių padėjo ir įvairios iniciatyvos.


