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OZNÁMENIE POSLANCOM
(85/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Švédskeho parlamentu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Švédskeho parlamentu k uvedenému návrhu.



PE498.047v01-00 2/3 CM\916792SK.doc

SK

PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen)

So zreteľom na posúdenie uplatnenia zásady subsidiarity v návrhu Komisie na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (COM(2012) 380), ktoré sa uvádza 
v správe Výboru pre dopravu 2012/13:TU3, sa švédsky parlament domnieva, že návrh 
ustanovujúci požiadavku (podľa článku 2) na kontrolu mopedov a historických vozidiel 
(veteránov) zachádza príliš ďaleko, a teda nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Švédsky parlament by chcel vyzdvihnúť, že je pozitívne, že sa vykonáva harmonizácia a 
podnikajú sa kroky v celej Únii s cieľom zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v cestnej premávke, 
ako aj zníženie negatívneho vplyvu cestnej premávky na životné prostredie. Ako Komisia v 
návrhu nariadenia uvádza, jednoznačným cieľom harmonizovaných kontrol technického stavu 
motorových vozidiel je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť počet úmrtí na cestách a 
zároveň množstvo emisií CO2 a iných látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré pochádzajú z 
motorových vozidiel. Je to v súlade s názorom švédskeho parlamentu, že by to malo byť 
rozhodujúce pre ďalšiu prácu na reformách v tejto oblasti. Pokiaľ ide o posúdenie toho, či sa v 
návrhu nariadenia zohľadňuje zásada subsidiarity, možno konštatovať, že niektoré časti 
návrhu nariadenia sú predsa len neprimerané a že niektoré návrhy právnych predpisov by boli 
pritom vhodnejšie na riešenie tejto otázky na vnútroštátnej úrovni.

Komisia vo svojom návrhu nariadenia uvádza, že ciele návrhu nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov z toho dôvodu, že technické požiadavky na kontrolu 
technického stavu boli na úrovni Únie stanovené na minimálnej úrovni a ich zavádzanie v 
členských štátoch viedlo k veľkým rozdielom, čo malo následne negatívny dosah na 
bezpečnosť cestnej premávky, ako aj na vnútorný trh. Na tomto mieste možno poznamenať, 
že švédske štatistiky neobsahujú žiadne údaje o výskyte mopedov a veteránov z iných 
členských štátov s technickými nedostatkami v dôsledku nevyhovujúcej kontroly v štáte 
pôvodu.

Súčasný systém kontroly vozidiel, ktorý sa uplatňuje vo Švédsku, je riadne vypracovaný a 
upravený tak, aby sa zabezpečilo, že rôzne vozidlá v rámci cestnej premávky zachovávajú 
vysokú bezpečnosť na cestách. V rámci úsilia o budovanie bezpečnosti v cestnej premávke vo 
Švédsku sa nepovažovalo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky za opodstatnené zaviesť 
požiadavky na kontrolu mopedov. Švédsko sa naďalej stavia zamietavo k návrhu ustanoviť 
požiadavky na kontrolu mopedov. V tejto súvislosti možno dokonca konštatovať, že mopedy 
s konštrukčnou rýchlosťou do 30 km/h nie sú registrované, čo ešte viac sťažuje zavedenie 
kontrol týchto mopedov. Zavedenie prísnejších požiadaviek na kontrolu by znamenalo, že 
administratíva a tým aj náklady na implementáciu tohto opatrenia by sa významne zvýšili tak 
pre správne orgány, ako aj občanov, i keď by sa to nedalo odôvodniť zlepšením bezpečnosti 
na cestách, ktoré by sa mohlo dosiahnuť. Pokiaľ ide o zvýšenie počtu typov vozidiel, ktoré sa 
musia podrobiť kontrole, treba zdôrazniť, že v krajine s takými geografickými danosťami ako 
Švédsko to môže znamenať, že na uskutočnenie kontroly mopedu je potrebné prekonať dlhé 
vzdialenosti nad 100 km, i keď nie je jasné, či navrhovaná zmena povedie k zvýšenej 
bezpečnosti cestnej premávky. Naopak, môže sa tak zvýšiť riziko nehôd.

V tejto súvislosti treba pripomenúť predchádzajúcu správu Výboru pre dopravu, vypracovanú 
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v decembri 2010, k oznámeniu Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru 
bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na 
roky 2011 – 2020 (COM(2010) 389), v ktorom sa zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 
sa z hľadiska subsidiarity opatrenia na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky vykonávali na 
najvhodnejšej úrovni. Pokiaľ ide o kontroly vozidiel, je zdôraznené, že účinné opatrenia 
kontroly majú význam pre bezpečnosť cestnej premávky, ale že dôležité je aj pristupovať ku 
kontrolám z hľadiska sociálno-ekonomických prínosov. Výbor pre dopravu teda dospel k 
záveru, že podľa jeho názoru by znenie oznámenia o dvojkolesových motorových vozidlách 
nemalo obsahovať kontrolu mopedov.

Zásadné stanovisko Švédska v tejto otázke sa v porovnaní s predchádzajúcou správou 
nezmenilo. Zvýšenie počtu typov vozidiel, na ktoré sa vzťahuje tento návrh, vrátane mopedov 
(článok 2) predstavuje neprimerané rozšírenie právomoci EÚ prijímať legislatívne predpisy 
v tejto oblasti. Keďže cieľ návrhu možno lepšie dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
kontrola mopedov by mala byť aj v budúcnosti predmetom vnútroštátnej regulácie. To isté sa 
týka zavedenia navrhovaných požiadaviek na kontrolu v prípade veteránov (ktoré Komisia 
označuje ako historické vozidlá).

V prípade návrhu zaviesť požiadavku na ročnú kontrolu motocyklov v siedmom roku po 
prvom prihlásení vozidla do evidencie (článok 5) nemožno hovoriť o tom, že by bol 
odôvodnený z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Periodicita kontrol, ktorá sa doteraz 
uplatňovala v Švédsku, vyžadovala ročné kontroly motocyklov, v súčasnosti však platí 
požiadavka vykonávať kontrolu každé dva roky. Prechod z každoročnej kontroly motocyklov 
na kontrolu vykonávanú každý druhý rok neviedol k zníženiu bezpečnosti na švédskych 
cestách. Pokiaľ ide o nehody s účasťou motocyklov, ukázalo sa, že väčší dosah majú iné 
faktory.

V rámci úsilia zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v Švédsku a iných európskych krajinách 
nie je očividné, že sa dosiahne lepšie zavedením nariadenia o kontrolách ako zavedením 
smerníc. Z ročných štatistík, ktoré členské štáty vedú o vývoji úmrtnosti a závažných zranení 
v cestnej premávke, vyplýva, že medzi jednotlivými krajinami sú výrazné rozdiely, čo 
pravdepodobne odráža, aký pokrok jednotlivé krajiny dosiahli a aké úsilie vyvíjajú v snahe 
zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. Švédsko je jednou z krajín, ktoré najviac pokročili v 
úsilí o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie počtu mŕtvych a vážne zranených.
Príčinou tohto pozitívneho vývoja je práca a úsilie vynakladané na základe tzv. vízie nulovej 
nehodovosti, ktorú zaviedol Švédsky parlament. Švédsky parlament môže na tomto mieste 
konštatovať, že k tomuto pozitívnemu vývoju prispel celý rad rôznych opatrení.


