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Ref.: Avizul motivat al Parlamentului suedez referitor la propunerea de regulament al 
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autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului Suediei referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Parlamentului suedez (Riksdag)

În lumina analizei aplicării principiului subsidiarității în propunerea Comisiei de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE care este prezentată în 
Raportul 2012/13:TU3 al Comisiei sale pentru transport, parlamentul (Riksdag) consideră că 
propunerea de introducere a cerințelor (în conformitate cu articolul 2) pentru inspecția 
motoretelor și a vehiculelor istorice (vehicule de epocă) este excesivă și prin urmare 
incompatibilă cu principiul subsidiarității.

Riksdag ar dori să sublinieze că armonizarea și adoptarea de măsuri în toată Uniunea 
reprezintă acțiuni pozitive pentru o mai bună siguranță a traficului rutier și pentru reducerea 
impactului negativ asupra mediului al transportului rutier. Scopul exprimat al Comisiei în 
propunerea de regulament este îmbunătățirea siguranței traficului rutier și reducerea 
numărului de morți în traficul rutier, precum și reducerea emisiilor de carbon și a altor emisii 
provenite de la motoarele vehiculelor prin armonizarea controalelor privind siguranța rutieră 
asupra vehiculelor. Aceasta este în concordanță cu ceea Riksdag consideră că ar trebui să 
determine viitoarele acțiuni de reformare în acest domeniu. Atunci când este vorba de a 
evalua dacă propunerea de regulament este concepută în conformitate cu principiul 
subsidiarității, se poate constata că unele segmente de conținut din proiectul de regulament 
sunt excesive și că există propuneri de regulament mai adecvate care pot fi aplicate la nivel 
național.

În propunerea de regulament, Comisia afirmă că obiectivul propunerii nu poate fi suficient 
atins de statele membre deoarece cerințele privind siguranța traficului rutier au fost stabilite la 
un nivel minim în Uniune, iar aplicarea acestor cerințe în statele membre a dus la diferențe 
foarte mari, cu consecințe negative pentru siguranța rutieră și pentru piața internă. Se poate, 
de asemenea, nota că nu există în statisticile suedeze date care arată că există motorete și 
vehicule de epocă din alte state membre care au probleme tehnice din cauza unor inspecții sub 
standard în statul membru de origine.

Sistemul actual de inspecție a vehiculelor utilizat în Suedia este bine conceput și adaptat 
pentru a asigura că diferitele vehicule din traficul rutier mențin un nivel înalt de siguranță 
rutieră. În eforturile de a dezvolta siguranța rutieră în Suedia, nu s-a considerat că 
introducerea unor cerințe privind inspecția motoretelor ar putea fi motivată din perspectiva 
siguranței rutiere. Suedia continuă să se afle în dezacord cu privire la propunerea de a impune 
cerințe de inspecție a motoretelor. Ar trebui, de asemenea, să se sublinieze că motoretele 
construite cu o limită de viteză de 30 km/oră nu sunt înregistrate, ceea ce îngreunează și mai 
mult aplicarea inspecțiilor pentru acest tip de motorete. Introducerea unor cerințe de inspecție 
mai stricte ar presupune că administrația și, în consecință, costurile de aplicare ale acestei 
măsuri, ar crește în mod considerabil atât pentru autorități, cât și pentru cetățeni, cu toate că 
aceasta nu s-ar justifica din punct de vedere al beneficiilor în termeni de siguranță rutieră care 
ar putea fi obținute. În ceea ce privește mărirea numărului de tipurilor de vehicule care sunt 
supuse cerințelor de inspecție, ar trebui subliniat că într-o țară cu o geografie ca a Suediei, 
aceasta ar implica acoperirea de distanțe lungi de peste 100 de km pentru realizarea inspecției 
motoretelor, chiar dacă nu este clar dacă aceasta ar duce la o mai bună siguranță rutieră. 
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Dimpotrivă, aceasta ar putea duce la riscuri mai mari de accidente.

În acest context, se poate reaminti raportul anterior al Comisiei pentru trafic din decembrie 
2010 privind comunicarea Comisiei intitulată „Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: 
orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020” (COM(2010 398), care a subliniat că 
este important ca măsurile destinate îmbunătățirii siguranței rutiere se aplică la un nivel 
corespunzător din punct de vedere al subsidiarității. În ceea ce privește inspecția vehiculelor, 
se subliniază că o activitate de control efectivă este importantă pentru siguranța rutieră, dar că, 
în același timp, că este important echilibrul între eforturile legate de inspecție și beneficiile 
socio-economice. Comisia pentru trafic a concluzionat, în consecință, că nu consideră că 
textul comunicării privind inspecția vehiculelor cu două roți cuprinde inspecția motoretelor.

Poziția de principiu a Suediei în această chestiune nu s-a schimbat față de raportul anterior. 
Creșterea numărului de vehicule cuprinse în propunere, prin includerea motoretelor (articolul 
2) presupune o extindere excesivă a competenței UE de a legifera în acest domeniu. Dat fiind 
faptul că obiectivul propunerii poate fi mai bine atins la nivel național, inspecția motoretelor 
ar trebui reglementată în continuare la acest nivel. Același lucru este valabil și pentru 
propunerea de introducere a cerințelor de inspecție pentru vehiculele de epocă (denumite de 
Comisie vehicule istorice).

În ceea ce privește propunerea de a introduce cerința unei inspecții anuale pentru motociclete 
la șapte ani de la prima înmatriculare (articolul 5), aceasta nu poate fi justificată din punctul 
de vedere al siguranței rutiere. Frecvența inspecției aplicate în trecut în Suedia presupunea o 
inspecție anuală a motocicletelor, dar în prezent se cer inspecții din doi în doi ani. Trecerea de 
la inspecția anuală a motocicletelor la cea din doi în doi ani nu a dus la o reducere a siguranței 
rutiere pe drumurile suedeze. În cazul accidentelor în care au fost implicate motociclete, s-a 
putut constata că alți factori au avut o influență mai mare.

Din perspectiva eforturilor de îmbunătățire a siguranței rutiere în Suedia și în alte țări 
europene, nu este evident că aceasta se poate asigura mai bine prin introducerea unui 
regulament privind inspecția vehiculelor decât prin a permite aceasta prin utilizarea de 
directive. Statisticile anuale raportate de statele membre cu privire la evoluția numărului de
morți și de răniți grav în traficul rutier arată că există diferențe semnificative între diferitele 
state și că aceasta reflectă, probabil, progresele și eforturile pe care le-au făcut statele membre 
pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. Suedia este una din țările care a înregistrat cele mai mari 
progrese în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței rutiere și reducerea numărului de morți și 
de răniți grav. Explicația acestei evoluții pozitive este munca și eforturile întreprinse din 
perspectiva așa-numitei „viziuni zero” adoptată de Parlamentul suedez. Riksdag poate, de 
asemenea, constata că este vorba de o serie de inițiative diferite care au contribuit împreună la 
această evoluție pozitivă.


