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Przedmiot: Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
uchylającego dyrektywę 2009/40/WE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie proszeni są o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu 

W oparciu o analizę stosowania zasady pomocniczości we wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającym dyrektywę 
2009/40/WE (KOM(2012)0380) przedstawioną w opinii komisji transportu i łączności 
szwedzkiego Riksdagu nr 2012/13:TU3 ten ostatni uznaje, że wniosek w sprawie 
wprowadzenia wymogu (zgodnie z art. 2) dokonywania przeglądów motorowerów i pojazdów 
historycznych (zabytkowych) jest zbyt daleko idący, a co za tym idzie niezgodny z zasadą 
pomocniczości.

Riksdag pragnie podkreślić, że harmonizacja przepisów i podejmowanie działań w całej Unii 
z myślą o poprawie bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczeniu negatywnego wpływu 
ruchu drogowego na środowisko są działaniami pozytywnymi. Wyraźny cel, jaki Komisja 
podaje we wniosku w sprawie rozporządzenia to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
obniżenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, jak również obniżenie emisji 
dwutlenku węgla i innych substancji przez pojazdy silnikowe w drodze zharmonizowanych 
kontroli bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Cel ten jest zgodny z tym, co zdaniem Riksdagu 
powinno charakteryzować dalsze działania w zakresie reformy tej dziedziny. Jeżeli zaś chodzi 
o ocenę, czy wniosek w sprawie rozporządzenia sporządzono przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości należy jednak stwierdzić, że niektóre części proponowanego wniosku są zbyt 
daleko idące oraz że niektóre wnioski w sprawie przepisów prawnych są odpowiedniejsze, by 
uregulować tę sprawę na szczeblu krajowym.

We wniosku w sprawie rozporządzenia Komisja stwierdza, że państwa członkowskie nie 
mogą w wystarczającym zakresie osiągnąć celu wniosku z uwagi na fakt, że wymogi 
techniczne badania przydatności do ruchu drogowego ustalono w Unii na poziomie 
minimalnym oraz że realizacja tych wymogów w państwach członkowskich doprowadziła do 
ogromnych różnic między nimi, co z kolei wywarło negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego oraz rynek wewnętrzny. Należy tu zauważyć, że statystyki szwedzkie nie 
oferują informacji dowodzących istnienia motorowerów i pojazdów zabytkowych z innych 
państw członkowskich posiadających wady techniczne wynikające z niskiej jakości kontroli 
technicznej w kraju, z którego pochodzą.

System kontroli pojazdów obowiązujący w Szwecji jest dobrze skonstruowany i ma na celu 
utrzymanie wysokiego bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do poszczególnych 
typów pojazdów korzystających z dróg. W pracach nad poprawą bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Szwecji nie uznano, że wprowadzenie wymogu dokonywania kontroli 
technicznej motorowerów można uzasadnić z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Szwecja jest nadal przeciwna wnioskowi w sprawie wprowadzenia wymogu 
dokonywania kontroli technicznej motorowerów. Należy również wziąć pod uwagę, że 
motorowery o prędkości konstrukcyjnej do 30 km/godz. nie są rejestrowane, co w jeszcze 
większym stopniu utrudnia realizację kontroli ich stanu technicznego. Wprowadzenie bardziej 
rygorystycznych wymogów kontroli wiązałoby się z większym obciążeniem 
administracyjnym, a co za tym idzie, z koniecznością znacznego podwyższenia kosztów 
ponoszonych zarówno przez władze, jak i obywateli, które nie byłyby uzasadnione z punktu 
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widzenia korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie można by w tym 
względzie osiągnąć. Jeżeli chodzi o rozszerzenie zakresu typów pojazdów obejmowanych 
obowiązkiem badania stanu technicznego należy podkreślić, że w kraju o ukształtowaniu 
geograficznym takim jak Szwecja może to oznaczać konieczność pokonania odległości ponad 
100 km w celu poddania pojazdu kontroli stanu technicznego, a przy tym nie ma pewności, 
czy proponowana zmiana zaowocuje większym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Może to 
wręcz doprowadzić do podwyższenia ryzyka występowania wypadków drogowych.

W związku z tym warto przypomnieć wcześniejszą opinię komisji transportu i łączności 
Riksdagu z grudnia 2010 r. w związku z komunikatem Komisji zatytułowanym „W kierunku 
europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na lata 2011-2020” (COM(2010)0389), w którym podkreślono znaczenie 
podejmowania środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na właściwym poziomie z 
punktu widzenia zasady pomocniczości. W kwestii kontroli technicznej pojazdów 
podkreślono, że skuteczne działania kontrolne mają znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jednocześnie należy jednak zapewnić równowagę pomiędzy działaniami 
kontrolnymi a korzyściami społeczno-gospodarczymi. Komisja transportu i łączności uznała 
zatem, że nie uważa, iż tekst komunikatu o kontroli pojazdów dwukołowych powinien 
obejmować kontrolę motorowerów.

Punkt widzenia Szwecji w tej kwestii nie uległ zmianie w stosunku do podejścia 
wcześniejszego. Rozszerzenie zakresu typów pojazdów objętych wnioskiem, a także 
włączenie doń motorowerów (art. 2), stanowi zbyt daleko idące rozszerzenie uprawnień UE 
do stanowienia prawa w tej dziedzinie. Ponieważ cele wniosku można skuteczniej realizować 
na szczeblu krajowym, kwestię kontroli stanu technicznego motorowerów powinno się nadal 
regulować na tym poziomie. To samo dotyczy wprowadzenia zaproponowanych wymogów 
kontroli dla pojazdów zabytkowych (które Komisja nazywa pojazdami historycznymi).

Jeżeli chodzi o zawartą w rozporządzeniu propozycję wprowadzenia wymogu 
przeprowadzania corocznej kontroli stanu technicznego motocykli po upływie siedmiu lat od 
daty pierwszej rejestracji (art. 5), nie można uznać, że wypływa ona z chęci zapewnienia 
większego bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Szwecji wprowadzono wcześniej wymóg 
okresowego poddawania pojazdów kontroli, który obejmuje coroczną kontrolę motocykli, 
jednak obecnie wprowadzono wymóg poddawania ich takiej kontroli co dwa lata. Przejście na 
kontrolę motocykli co dwa lata zamiast kontroli co roku nie spowodował obniżenia 
bezpieczeństwa ruchu na drogach Szwecji. Jeżeli chodzi o wypadki drogowe z udziałem 
motocykli zaobserwowano natomiast, że większy wpływ na nie miały inne czynniki.

W kwestii dążenia do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szwecji i innych krajach 
europejskich nie jest oczywiste, czy poziom bezpieczeństwa poprawi się jeżeli wprowadzi się 
rozporządzenie w sprawie kontroli technicznej pojazdów, czy też stanie się to w drodze 
przyjęcia dyrektywy. Z rocznych statystyk państw członkowskich dotyczących rozwoju 
liczby osób zabitych i ciężko rannych w wypadkach drogowych wynika, że pomiędzy 
poszczególnymi krajami istnieją znaczne różnice i jest to prawdopodobnie również czynnik 
odzwierciedlający poziom zaawansowania prac nad bezpieczeństwem ruchu drogowego 
prowadzonych w poszczególnych państwach członkowskich oraz środki wprowadzane w celu 
poprawy tego bezpieczeństwa. Szwecja jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów 
jeżeli chodzi o środki mające gwarantować większe bezpieczeństwo na drogach oraz 
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obniżenie liczby zabitych i ciężko rannych w wypadkach drogowych. Przyczyną takiego 
pozytywnego rozwoju są podejmowane działania oraz wprowadzane środki przyjmujące za 
punkt wyjścia tzw. zero vision, którą wprowadził szwedzki Riksdag. Riksdag może stwierdzić 
w tym miejscu, że do pozytywnego rozwoju sytuacji przyczynił się cały szereg 
podejmowanych działań.


