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29.3.2017 A8-0048/333 

Pakeitimas 333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 a konstatuojamojo dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) Siekiant užtikrinti, kad visi iš 

nacionalinio lygmens patvirtinimo 

bandymų gaunami duomenys būtų 

patikimi ir kad būtų išvengta bet kokio 

galimo manipuliavimo, Europos Komisija 

vienam iš savo esamų organų turi pavesti 

atlikti Europos transporto priemonių 

priežiūros institucijos (ETPPA) vaidmenį. 

Europos transporto priemonių priežiūros 

institucijos techninės tarnybos turėtų būti 

įsteigtos Jungtinio tyrimų centro 

laboratorijose ir, jei tinkama, tai galėtų 

būti įgyvendinama iš mokesčio, renkamo 

iš automobilių gamintojų, proporcingo 

transporto priemonių kainai ir 

apskaičiuoto taip, kad šis mokestis 

nedarytų didelio poveikio atitinkamai 

kainai. Europos transporto priemonių 

priežiūros institucija turėtų atlikti 

reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų 

transporto priemonių, sistemų, 

komponentų ir atskirų techninių mazgų 

atitiktimi šiame reglamente nustatytiems 

reikalavimams, taip pat tipo patvirtinimų 

teisingumu. Per šiuos patikrinimus turėtų 

būti patikrinama mažiausiai 20 proc. visų 

ankstesniais metais Europos rinkai 

pateiktų modelių, naudojant dokumentų 

tikrinimą ir važiavimo realiomis 

sąlygomis bei laboratorinius bandymus, 
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remiantis statistiškai reikšmingomis 

imtimis. Visi šių bandymų rezultatai turi 

būti skelbiami viešai Europos Komisijos 

interneto svetainėje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iškilus „Dyzelgeito“ skandalui buvo įrodyta, kad daugelyje Europos šalių esama automobilių 

gamintojų ir vyriausybių politinių ryšių. IMCO komiteto patvirtintame tekste nustatoma 

prievolė kiekvienai valstybei narei patikrinti 20 proc. rinkai pateiktų naujų modelių. Dėl to 

automobilių gamintojams pasidaro sudėtingiau sukčiauti išmetamųjų dujų kiekio klausimu, 

tačiau tam, kad stebėsenos sistema būtų padaryta patikimesne ir siekiant apsaugoti piliečius 

nuo sukčiavimo, Europos lygmeniu reikia trečiosios, nepriklausomos institucijos, kuri dar 

kartą patikrintų patvirtinimo bandymus, atliktus nacionaliniu lygmeniu. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Pakeitimas 334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Rinkos priežiūros institucijos 

atlieka reguliarius patikrinimus, kad 

įsitikintų transporto priemonių, sistemų, 

komponentų ir atskirų techninių mazgų 

atitiktimi šiame reglamente nustatytiems 

reikalavimams, taip pat tipo patvirtinimų 

teisingumu. Šie patikrinimai atliekamai 

pakankamu mastu, naudojant dokumentų 

tikrinimą ir realaus vairavimo bei 

laboratorinius bandymus, remiantis 

statistiškai reikšmingomis imtimis. 

Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros 

institucijos atsižvelgia į nustatytus rizikos 

vertinimo principus, skundus ir kitą 

informaciją. 

1. Rinkos priežiūros institucijos 

atlieka reguliarius bandymus ir 

patikrinimus, kaip nurodyta pagal 2 ir 3 

dalis patvirtintose nacionalinėse metinėse 

programose, siekdama įsitikinti, kad 

transporto priemonės, sistemos, 

komponentai ir atskiri techniniai mazgai 

atitiktų tipo patvirtinimą ir taikytinus 

teisės aktus. Tie bandymai ir patikrinimai 

atliekami pasitelkiant, be kita ko, 

laboratorinius bandymus, išmetamų 

teršalų kiekio matavimo bandymus 

realiomis važiavimo sąlygomis, remiantis 

statistiškai reikšmingomis imtimis, ir turi 

būti papildomi dokumentų patikra. 

Institucijos užtikrina, kad transporto 

priemonės, kuriomis atliekami tipo 

patvirtinimo bandymai, būtų identiškos 

toms, kurios bus teikiamos rinkai. 

Valstybės narės kasmet atlieka tokio tipų 

skaičiaus bandymus arba patikrinimus, 

kuris siekia bent 20 proc. tipų, kurie toje 

valstybėje narėje buvo pateikti rinkai 

praėjusiais metais. Vykdydamos šią 

veiklą, rinkos priežiūros institucijos 

atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo 

principus, pagrįstus skundus ir kitą 

susijusią informaciją, įskaitant pripažintų 

trečiųjų šalių paskelbtus bandymų 
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rezultatus, naujas technologijas rinkoje, 

periodinių techninių patikrinimų 

ataskaitas ir nuotolinių kelyje naudojamų 

stebėsenos įrenginių duomenis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu papildomas IMCO komiteto 77 pakeitimas. 
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29.3.2017 A8-0048/335 

Pakeitimas 335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Rinkos priežiūros institucijos gali 

nepriklausomų bandymų organizacijoms 

patikėti atlikti technines užduotis, pvz., 

bandymus ar patikrinimus. Rinkos 

priežiūros institucija tebėra atsakinga už 

šiuos rezultatus. Kai šio straipsnio tikslais 

pasitelkiamos techninės tarnybos, rinkos 

priežiūros institucijos užtikrina, kad būtų 

paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri 

vykdė pradinį tipo patvirtinimo bandymą. 

Gamintojams teikiama techninė pagalba 

turėtų būti nesuderinama su 

nacionalinėms tipo patvirtinimo 

institucijoms teikiama technine pagalba. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu papildomas IMCO komiteto 78 pakeitimas. 
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29.3.2017 A8-0048/336 

Pakeitimas 336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija organizuoja ir tinkamu mastu 

vykdo jau pateiktų rinkai transporto 

priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų 

techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, 

siekdama įsitikinti, kad šios transporto 

priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri 

techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą 

ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad 

užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, 

arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma. 

Europos transporto priemonių priežiūros 

agentūra (ETPPA), naudodamasi 

Jungtinio tyrimų centro laboratorijomis, 
organizuoja ir vykdo mažiausiai 20 proc. 

visų ankstesniais metais Europos rinkai 

pateiktų transporto priemonių, sistemų, 

komponentų ir atskirų techninių mazgų 

modelių bandymus ir patikrinimus, 

siekdama įsitikinti, kad šios transporto 

priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri 

techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą 

ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad 

užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, 

arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma. 

 (Jei šis pakeitimas bus priimtas, jis 

horizontaliai taikomas visame tekste, visų 

pirma 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 58, 71 ir 90 straipsniuose). 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu papildomas IMCO komiteto 91 pakeitimas. 
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29.3.2017 A8-0048/337 

Pakeitimas 337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Už kiekvieną Europos Sąjungos 

rinkai pateiktą transporto priemonę 

gamintojas Europos transporto priemonių 

priežiūros agentūrai moka prekės 

pardavimo kainai proporcingą ir jai 

didelio poveikio nedarančią sumą. Tie 

mokesčiai renkami pagal 30 straipsnio 

2 dalį. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Pakeitimas 338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

Eleonora Evi 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

76 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Article 76 Išbraukta. 

In-house technical services of the 

manufacturer 

 

1. Gamintojo vidaus techninė 

tarnyba gali būti paskirta 72 straipsnio 1 

dalies a punkte nurodytai A kategorijos 

veiklai vykdyti tik atsižvelgiant į XV priede 

nurodytus norminius aktus. Vidaus 

techninė tarnyba turi būti savarankiškas 

ir atskiras gamintojo įmonės padalinys ir 

negali dalyvauti projektuojant, gaminant, 

tiekiant transporto priemones, sistemas, 

komponentus arba atskirus techninius 

mazgus, kuriuos ji vertina, ir atliekant 

techninę jų priežiūrą. 

 

2. Gamintojo vidaus techninė 

tarnyba turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 

a) ją turi būti akreditavusi 

nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip 

apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 

2 straipsnio 11 punkte, pagal šio 

reglamento V priedo 1 ir 2 priedėlius; 

 

b) vidaus techninė tarnyba, įskaitant 

jos darbuotojus, organizacijoje turi būti 

aiškiai apibrėžta ir gamintojo įmonės, 

kuriai ji priklauso, viduje turi taikyti 
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tokius pranešimų teikimo metodus, 

kuriais užtikrinamas ir atitinkamai 

nacionalinei akreditacijos įstaigai 

įrodomas jos nešališkumas; 

c) nei gamintojo vidaus techninė 

tarnyba, nei jos darbuotojai neturi 

užsiimti jokia veikla, kuri gali trukdyti 

jiems nepriklausomai arba sąžiningai 

vykdyti veiklą, kuriai jie paskirti; 

 

d) ji teikia paslaugas tik gamintojo 

įmonei, kuriai ji priklauso. 

 

3. Taikant 78 straipsnį, apie 

gamintojo vidaus techninę tarnybą 

Komisijai pranešti nereikia, bet tipo 

patvirtinimo institucijos prašymu 

informaciją apie akreditaciją pateikia 

gamintojas, kurio padalinys yra toji 

techninė tarnyba, arba nacionalinė 

akreditacijos įstaiga. 

 

4. Siekiant atsižvelgti į techninius ir 

reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 

straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant 

norminių aktų sąrašą ir juose nustatytus 

apribojimus, būtų iš dalies keičiamas XV 

priedas. 

 

Or. en 

 

 


