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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

23.10.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(85/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih 
priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta 

Na podlagi pregleda uporabe načela subsidiarnosti v predlogu Komisije za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter 
razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (COM(2012)0380), ki je vključen v poročilo 2012/13:TU3 
odbora za promet, je švedski parlament mnenja, da je predlog za uvedbo zahtev (pod 
členom 2) za tehnični pregled mopedov in zgodovinskih vozil (starinskih vozil) pretiran in 
zato ni skladen z načelom subsidiarnosti.

Švedski parlament želi poudariti, da sta usklajevanje in sprejem ukrepov po vsej Uniji 
pozitivna koraka za povečanje varnosti v cestnem prometu in zmanjšanje negativnega vpliva 
cestnega prometa na okolje. Izrecni cilj Komisije v predlogu uredbe je povečati varnost in 
zmanjšati število žrtev v cestnem prometu ter zmanjšati količino ogljikovih emisij in drugih 
emisij motornih vozil z usklajenim preverjanjem varnosti vozil v cestnem prometu. To je 
skladno s stališčem, švedskega parlamenta o nadaljnji usmeritvi reforme tega področja. Ko 
gre za oceno, ali je predlog uredbe zasnovan v skladu z načelom solidarnosti, pa je del 
vsebine osnutka uredbe pretiran in nekateri predlogi za ureditev so namesto tega bolj primerni 
za reševanje na nacionalni ravni.

V svojem predlogu uredbe Komisija navaja, da države članice ne morejo zadostno izpolniti 
ciljev predloga, saj so bile tehnične zahteve za tehnične preglede na ravni Unije določene na 
minimalni ravni, njihovo izvajanje v državah članicah pa vodi do velike raznovrstnosti zahtev 
po vseh Uniji, kar negativno vpliva tako na varnost v cestnem prometu kot na notranji trg. 
Omeniti velja, da v švedskih statistikah ni podatkov o obstoju mopedov in starinskih vozil iz 
drugih držav članic s tehničnimi napakami zaradi nezadostnega pregleda v matični državi 
članici.

Sistem pregledov vozil, ki je trenutno v uporabi na Švedskem, je dobro zasnovan in prilagojen 
zagotavljanju, da različna vozila, ki uporabljajo ceste, ohranijo visoko stopnjo cestne varnosti. 
Med prizadevanji za razvoj varnosti v cestnem prometu na Švedskem ni bilo upoštevano, da 
bi bilo moč uvedbo zahtev v zvezi s pregledom mopedov upravičiti z vidika varnosti v 
cestnem prometu. Švedska bo še naprej imela negativno mnenje o predlogu uvedbe zahteve 
po pregledih mopedov. Treba je tudi opozoriti, da mopedi s konstrukcijsko določeno hitrostjo 
do 30 km/h niso registrirani, kar še dodatno zapleta izvajanje pregledov teh mopedov. Uvedba 
strožjih zahtev po pregledih bi pomenila znatno povečanje uprave in stroškov izvajanja tega 
ukrepa tako za organe kot državljane, čeprav tega ne bi bilo mogoče upravičiti v smislu večje 
varnosti v cestnem prometu, ki bi bila s tem dosežena. Ko gre za povečanje števila tipov vozil, 
ki zahtevajo tehnični pregled, je treba poudariti, da v državi, kot je Švedska, to lahko pomeni, 
da bo treba prevoziti tudi več kot 100 km, da bi lahko opravili tehnični pregled mopeda, 
čeprav ni jasno, kako bo predlagana sprememba prispevala k večji varnosti v cestnem 
prometu. Ravno nasprotno, to bi lahko povečalo tveganje nesreč.

V zvezi s tem velja omeniti prejšnje poročilo odbora za promet z decembra 2010 o sporočilu 
Komisije z naslovom Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na 
področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011–2020 (COM(2010)0389), ki je 
poudarjal pomen zagotavljanja, da se ukrepi za povečanje varnosti v cestnem prometu 
izvajajo na ustrezni ravni z vidika subsidiarnosti. Kar zadeva tehnični pregled vozila, je 
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poudarjeno, da so učinkoviti pregledi pomembni za varnost v cestnem prometu, vendar je tudi 
pomembno uravnotežiti prizadevanja po pregledih z socialno-ekonomskimi koristmi. Odbor 
za promet švedskega parlamenta je zato sklenil, da ne predvideva, da bi besedilo sporočila o 
tehničnih pregledih dvokolesnih vozil zajemalo tehnični pregled mopedov.

Temeljno stališče Švedske o tej temi se od prejšnjega poročila ni spremenilo. Povečanje 
števila tipov vozil, ki jih zajema ta predlog, z vključitvijo mopedov (člen 2) zahteva pretirano 
povečanje zakonodajne moči EU na tem področju. Ker je cilj tega predloga mogoče bolje 
doseči na nacionalni ravni, bi morali tehnični pregledi mopedov še naprej biti urejeni na tej 
ravni. Enako velja za uvedbo predlaganih zahtev za tehnične preglede starinskih vozil (ki jih 
Komisija imenuje zgodovinska vozila).

V zvezi s predlogom o uvedbi zahteve za letni tehnični pregled motornih koles sedem let po 
prvi registraciji (člen 5), to ne more biti upravičeno s stališča varnosti v cestnem prometu. 
Urnik pogostosti tehničnih pregledov, ki je predhodno veljal na Švedskem, je zahteval letni 
tehnični pregled motornih koles, sedaj pa se pregled zahteva vsako drugo leto. Prehod iz 
letnega tehničnega pregleda motornih koles na pregled vsako drugo leto ni povzročil 
zmanjšanja prometne varnosti na Švedskih cestah. Pri nesrečah, v katerih so bila vpletena 
motorna kolesa, je bilo namesto tega opaženo, da imajo vsi drugi dejavniki večji vpliv.

Kar zadeva prizadevanja za povečanje varnosti v cestnem prometu na Švedskem in v drugih 
evropskih državah, ni očitno, da bi bilo to bolje doseči z uvedbo uredbe o tehničnem pregledu 
kot z uporabo direktiv. Letne statistike, s katerimi države članice poročajo o trendih pri številu 
mrtvih in hudo poškodovanih osebah v cestnem prometu, kažejo, da prihaja do opaznih razlik 
med posameznimi državami in da je to nekaj, kar verjetno odraža tudi, koliko napredka in 
koliko prizadevanja so posamezne države članice vložile v izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu. Švedska je ena od držav, ki so dosegle največji napredek v smislu prizadevanj za 
izboljšanje varnosti v cestnem prometu in zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudih poškodb. 
Ta pozitiven razvoj je sad dela in prizadevanj na podlagi tako imenovane vizije nič, ki jo je 
sprejel švedski parlament. Švedski parlament bi rad poudaril, da je k temu pozitivnemu 
razvoju prispevala kombinacija številnih različnih pobud.


