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Temats: Zviedrijas parlamenta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas parlamenta (Riksdāga) pamatots atzinums 
par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Zviedrijas parlamenta (Riksdāga) sniegtais pamatotais atzinums

Ņemot vērā Riksdāga Transporta komitejas ziņojumā 2012/13:TU3 sniegto izpēti par 
subsidiaritātes principa ievērošanu Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm 
un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (COM(2012)0380), Riksdāgs uzskata, ka 
priekšlikumā minēto prasību ieviešana (saskaņā ar 2. pantu) par mopēdu un vēsturisko 
transportlīdzekļu (antīko automobiļu) tehnisko apskati būtu pārmērīga, un tādēļ nav saderīga 
ar subsidiaritātes principu.

Riksdāgs vēlētos uzsvērt, ka saskaņošana un pasākumu pieņemšana visā Savienībā ir pozitīvi 
pasākumi, lai palielinātu ceļu satiksmes drošumu un samazinātu autotransporta negatīvo 
ietekmi uz vidi. Komisijai ir skaidrs mērķis ar šo regulas priekšlikumu uzlabot satiksmes 
drošību, samazināt nāves gadījumu skaitu ceļu satiksmē un mazināt oglekļa un citas emisijas 
no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izmantojot saskaņotas transportlīdzekļu tehniskās 
apskates. Tas atbilst tam, ko Riksdāgs uzskata par virzienu turpmākai reformai šajā jomā. 
Runājot par novērtējumu attiecībā uz to, vai regulas priekšlikums ir izstrādāts atbilstoši 
subsidiaritātes principam, jānorāda, ka daļa no regulas projekta satura tomēr ir pārmērīga un 
dažus no regulējuma priekšlikumiem būtu labāk risināt valsts līmenī.

Regulas priekšlikumā Komisija norāda, ka priekšlikuma mērķus nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo tehniskajās apskatēs izvirzītās tehniskās prasības 
Savienības līmenī ir noteiktas tikai minimālā līmenī un to īstenošana dalībvalstīs ir izraisījusi 
lielu daudzveidību, kam ir negatīva ietekme gan uz ceļu satiksmes drošību, gan iekšējo tirgu. 
Var norādīt, ka Zviedrijas statistikā nav datu par to, ka pastāvētu mopēdi un antīki automobiļi 
no citām dalībvalstīm, kuriem būtu tehniskas kļūmes, jo to piederības dalībvalstī tehniskā 
apskate ir veikta standartam neatbilstošā līmenī.

Pašreizējā transportlīdzekļu pārbaudes sistēma, ko izmanto Zviedrijā, ir labi izstrādāta un 
pielāgota tam, lai nodrošinātu, ka dažādie ceļu satiksmē izmantotie transportlīdzekļi uztur 
augstu ceļu satiksmes drošuma līmeni. Centienos attīstīt satiksmes drošumu Zviedrijā netika 
uzskatīts, ka ieviest prasību par mopēdu tehnisko apskati būtu pamatoti no ceļu satiksmes 
drošuma viedokļa. Zviedrijai joprojām ir negatīvs viedoklis par priekšlikumu piemērot 
tehniskās apskates prasības mopēdiem. Turklāt jānorāda, ka mopēdus, kuru projektētais 
ātrums nepārsniedz 30 km/h, nereģistrē, un tas vēl vairāk sarežģītu tehniskās apskates 
ieviešanu šādiem mopēdiem. Stingrāku kontroles prasību ieviešana nozīmētu, ka 
administrēšana un līdz ar to šā pasākuma īstenošanas izmaksas ievērojami palielinātos gan 
iestādēm, gan iedzīvotājiem, lai gan to nevar pamatot ar ceļu satiksmes drošuma ieguvumiem, 
kurus varētu sasniegt. Kad runa ir par to, lai palielinātu tādu transportlīdzekļu tipu skaitu, 
kuriem nepieciešama apskate, ir jāuzsver, ka valstī ar tādām ģeogrāfiskajām īpatnībām, kādas 
ir, piemēram, Zviedrijā, šim nolūkam var būt jāveic lieli attālumi, kas pārsniedz 100 km, lai 
veiktu mopēdu pārbaudi, lai gan nav skaidrs, vai ierosinātās izmaiņas radīs lielāku satiksmes 
drošumu. Gluži pretēji, tas varētu radīt lielāku nelaimes gadījumu risku.

Šajā sakarā ir vērts atcerēties Satiksmes komitejas iepriekšējo ziņojumu 2010. gada decembrī 
par Komisijas paziņojumu „Virzoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu: satiksmes 
drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam” (COM(2010)0389), kur tika uzsvērts, ka ir 
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svarīgi nodrošināt, lai pasākumi ceļu satiksmes drošuma uzlabošanai tiktu veikti pareizajā 
līmenī no subsidiaritātes viedokļa. Attiecībā uz transportlīdzekļu apskati tika uzsvērts, ka 
efektīva kontroles darbība ir svarīga ceļu satiksmes drošumam, tomēr ir svarīgi arī līdzsvarot 
pārbaudes pasākumu centienus un sociālekonomiskos ieguvumus. Tāpēc Satiksmes komiteja 
secināja, ka tā neuzskata, ka paziņojuma tekstā par divu riteņu transportlīdzekļu pārbaudi būtu 
jāietver mopēdu tehniskā apskate.

Zviedrijas fundamentālā nostāja šajā jautājumā nav mainījusies kopš šā iepriekšējā ziņojuma. 
Tādu transportlīdzekļu tipu skaita palielināšana, uz kuriem šis priekšlikums attiecas, iekļaujot 
mopēdus (2. pants), ir saistīts ar to, ka pārmērīgu paplašinātos ES tiesības pieņemt tiesību 
aktus šajā jomā. Tā kā priekšlikuma mērķi var labāk sasniegt valsts līmenī, mopēdu tehnisko 
apskati jāturpina regulēt šajā līmenī. Tas pats attiecas uz ierosinātajām tehniskās apskates 
prasībām antīkajiem automobiļiem (ko Komisija sauc par vēsturiskajiem transportlīdzekļiem).

Attiecībā uz priekšlikumu ieviest prasību par ikgadējo tehnisko apskati motocikliem septiņus 
gadus pēc pirmās reģistrēšanas (5. pants) — to nevar pamatot no satiksmes drošuma viedokļa. 
Agrāk Zviedrijā bija spēkā tehniskās apskates biežuma grafiks, kas prasīja motocikliem 
apskati veikt ik gadu, bet pašlaik ir spēkā prasība veikt apskati reizi divos gados. Pāreja no 
motociklu apskates veikšanas ik gadu uz katru otro gadu nav samazinājusi Zviedrijas ceļu 
satiksmes drošumu. Attiecībā uz negadījumiem ar motocikliem tā vietā ir konstatēts, ka citiem 
faktoriem ir lielāka ietekme.

Runājot par centieniem uzlabot ceļu satiksmes drošumu Zviedrijā un citās Eiropas valstīs, nav 
acīmredzams, ka to varētu labāk sasniegt, ieviešot regulu par transportlīdzekļu apskatēm, 
nevis ļaujot to veikt ar direktīvām. Dalībvalstu ziņotā ikgadējā statistika par tendencēm 
attiecībā uz ceļu satiksmē bojāgājušo un smagi ievainoto personu skaitu liecina, ka pastāv 
ievērojamas atšķirības starp dažādām valstīm, un tas, iespējams, atspoguļo arī to, kāds 
progress ir panākts un kādi centieni ir veikti dažādās dalībvalstīs, lai uzlabotu satiksmes 
drošumu. Zviedrija ir viena no valstīm, kas sasniegusi vislielāko progresu attiecībā uz 
centieniem uzlabot ceļu satiksmes drošumu un samazināt bojāgājušo un smagi ievainoto 
personu skaitu. Šo pozitīvo sasniegumu iemesls ir darbs un centieni, kas veikti, pamatojoties 
uz tā dēvēto „nulles vīziju”, ko pieņēma Zviedrijas parlaments. Riksdāgs šeit vēlētos norādīt 
uz to, ka šādu pozitīvu attīstību kopīgi ir veicinājušas vairākas atšķirīgas iniciatīvas.


