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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht weken 
vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de voorzitters van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin 
wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 
voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag 

In het licht van de beoordeling van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in het voorstel 
van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG (COM(2012) 380) die is opgenomen in verslag 2012/13:TU3 van zijn 
Commissie vervoer, is de Rijksdag van oordeel dat het voorstel voor de invoering van vereisten 
(in het kader van artikel 2) voor de controle van bromfietsen en motorvoertuigen van historisch 
belang (oldtimers) buitensporig is en bijgevolg niet verenigbaar is met het 
subsidiariteitsbeginsel.

De Rijksdag benadrukt dat harmonisering en het nemen van maatregelen in de hele Unie 
positieve acties zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren en de negatieve gevolgen van 
wegvervoer voor het milieu te verminderen. De Commissie had met het voorstel voor een 
verordening het expliciete doel de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal 
verkeersslachtoffers op de weg en de uitstoot van CO2 en andere emissies van motorvoertuigen 
te verminderen door middel van geharmoniseerde verkeerscontroles voor voertuigen. Dit stemt 
overeen met wat volgens de Rijksdag aan de basis moet liggen van verdere hervormingen op dit 
gebied. Wanneer het echter gaat om de beoordeling van de verenigbaarheid van het voorstel voor 
een verordening met het subsidiariteitsbeginsel, dient te worden opgemerkt dat een deel van de 
inhoud van de ontwerpverordening buitensporig is. Bepaalde voorstellen voor verordeningen 
zouden beter op nationaal niveau worden aangepakt.

In haar voorstel voor een verordening verklaart de Commissie dat de doelstellingen van het 
voorstel niet voldoende kunnen worden bereikt door de lidstaten aangezien de technische 
voorschriften voor technische controles op het niveau van de Unie op minimumniveaus zijn 
vastgesteld en de tenuitvoerlegging ervan door de lidstaten geleid heeft tot een grote diversiteit, 
met negatieve gevolgen voor zowel de verkeersveiligheid als de interne markt.  In deze context 
kan worden opgemerkt dat er in Zweden geen gegevens beschikbaar zijn die aantonen dat er 
bromfietsen of oldtimers uit andere lidstaten zouden bestaan met technische storingen omwille 
van ontoereikende controles in de lidstaat van herkomst.

Het huidige Zweedse keuringssysteem voor motorvoertuigen is goed ontworpen en erop 
afgestemd ervoor te zorgen dat de verschillende voertuigen die de wegen gebruiken een hoge 
graad van verkeersveiligheid waarborgen. In het kader van de inspanningen om de 
verkeersveiligheid in Zweden te verbeteren, werd geoordeeld dat de invoering van vereisten voor 
controles van bromfietsen vanuit een verkeersveiligheidsperspectief niet kon worden 
gerechtvaardigd. Zweden blijft gekant zijn tegen het voorstel om controlevereisten in te voeren 
voor bromfietsen. Er dient eveneens te worden opgemerkt dat bromfietsen met een 
ontwerpsnelheid van tot 30 km/h niet geregistreerd zijn, wat het uitvoeren van controles verder 
bemoeilijkt. De invoering van strengere controlevoorschriften zou eveneens betekenen dat de 
administratieve lasten en bijgevolg ook de kosten voor de uitvoering van deze maatregel 
aanzienlijk zouden toenemen voor zowel de autoriteiten als de burgers, hoewel dit niet kan 
worden gerechtvaardigd door een mogelijke toename van de verkeersveiligheid. Met betrekking 
tot de vermeerdering van het aantal voertuigtypen die aan een controle dienen te worden 
onderworpen, dient te worden benadrukt dat dit er in een land met een geografie als Zweden zou 
kunnen toe leiden dat lange afstanden van meer dan 100 km dienen te worden overbrugd om een 
bromfietscontrole uit te voeren, hoewel het niet duidelijk is dat de voorgestelde wijziging zal 



CM\916792NL.doc 3/3 PE498.047v01-00

NL

leiden tot meer verkeersveiligheid. Integendeel, het voorstel zou kunnen leiden tot een toename 
van het risico op ongevallen.

In deze context is het nuttig om opnieuw de aandacht te vestigen op het vorige verslag van de 
Commissie vervoer uit december 2010 over de mededeling van de Commissie met als titel "Naar 
een Europese verkeersveiligheidsruimte – Strategische beleidsoriëntaties inzake de 
verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020" (COM(2010) 389), waarin werd benadrukt dat 
het belangrijk is ervoor te zorgen dat de maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op 
het correcte niveau, dus in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, worden uitgevoerd. 
Met betrekking tot de keuring van voertuigen werd benadrukt dat effectieve controleactiviteiten 
weliswaar belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid, maar dat het eveneens belangrijk is de 
controle-inspanningen af te wegen tegen de sociaaleconomische voordelen. De Commissie 
vervoer concludeerde bijgevolg dat ze er geen voorstander van was dat de tekst van de 
mededeling inzake de controle van tweewielige voertuigen eveneens van toepassing zou zijn op 
bromfietsen.

De kern van het Zweedse standpunt over deze kwestie is niet veranderd sinds het vorige verslag. 
De toename van het aantal voertuigtypen waarop dit voorstel betrekking heeft, door bromfietsen 
op te nemen (artikel 2), betekent een buitensporige uitbreiding van de bevoegdheid van de EU 
om wetgeving vast te stellen op dit gebied. Aangezien de doelstelling van het voorstel beter op 
nationaal niveau kan worden bereikt, dient de controle van bromfietsen op dit niveau gereguleerd 
te blijven worden. Hetzelfde geldt voor de invoering van de voorgestelde controlevoorschriften 
voor oldtimers (door de Commissie "motorvoertuigen van historisch belang" genoemd).

Ook het voorstel om de jaarlijkse controle van motorfietsen zeven jaar na de eerste inschrijving 
verplicht te stellen (artikel 5) kan niet worden gerechtvaardigd verwijzend naar de 
verkeersveiligheid. Vroeger werden motorfietsen in Zweden verplicht ieder jaar gecontroleerd, 
maar momenteel gebeurt dit slechts om de twee jaar. Deze overschakeling naar tweejaarlijkse 
controles heeft niet geleid tot minder verkeersveiligheid op de Zweedse wegen. Met betrekking 
tot ongevallen met motorfietsen werd vastgesteld dat er andere factoren zijn die een grotere rol 
spelen.

Met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid in Zweden en andere Europese 
landen, is het niet vanzelfsprekend dat dit beter kan worden verwezenlijkt door middel van een 
verordening inzake de keuring van voertuigen dan door gebruik te maken van richtlijnen. De 
jaarlijkse statistieken die door de lidstaten worden bekendgemaakt over de trends met betrekking 
tot het aantal doden en zwaargewonden op de weg tonen aan dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan tussen de verschillende landen, en dit is waarschijnlijk ook een weerspiegeling van de 
mate van vooruitgang en de geleverde inspanningen in de verschillende lidstaten op het vlak van 
verkeersveiligheid. Zweden is één van de landen die het meeste vooruitgang hebben geboekt op 
het vlak van de verbetering van de verkeersveiligheid en de vermindering van het aantal doden 
en zwaargewonden. Deze positieve ontwikkeling is het gevolg van het werk en de inspanningen 
die werden geleverd op basis van de zogenaamde "Vision Zero", aangenomen door de Zweedse 
Rijksdag. De Rijksdag wijst erop dat een aantal verschillende initiatieven gezamenlijk hebben 
bijgedragen tot deze positieve ontwikkeling.


