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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

 2016 m. sausio 27 d. Europos Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl motorinių transporto 

priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros reikalavimų, šiuo metu 

nustatytų Direktyvoje 2007/46/EB. 

Vykdant Komisijos veiksmų plane CARS 2020 prisiimtus įsipareigojimus, 2013 m. buvo 

atlikta išsami Sąjungos motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo tinkamumo patikra. 

Rezultatai parodė, kad nors dabartinė sistema tam tikru mastu pasiekė politikos tikslus, ji 

buvo smarkiai kritikuota po skandalo dėl bendrovės „Volkswagen“ manipuliavimo 

programine įranga. Pranešėjas mano, kad būtina sustiprinti ES tipo patikrinimo sistemą, visų 

pirma parengiant atitinkamus priežiūros mechanizmus, siekiant užtikrinti darnų procedūrų 

taikymą visose valstybėse narėse. Be to, labai svarbu, kad teisės aktai būtų taikomi sklandžiai 

ir kad nacionalinėms administracijoms bei pramonei nepadidėtų biurokratinė našta.  

Vienas iš dabartinės sistemos trūkumų yra skirtingas reikalavimų aiškinimas ir jų taikymo 

griežtumo skirtumai valstybėse narėse. Aiškinimo skirtumai, nebūtinai nesąžiningi, ir 

direktyvų perkėlimas yra žinomi, pasikartojantys reiškiniai, kurie kenkia vidaus rinkai ir 

sukelia neaiškumo problemų tiek pramonei, tiek vartotojams. 

Šių trūkumų pasekmė yra ne tik nepakankamas taisyklių laikymasis, bet šie trūkumai taip pat 

sudaro galimybes grynam sukčiavimui ir galiojančių teisės aktų pažeidimui. Deja, mes jau 

matėme kelis tokius atvejus. Siekiant panaikinti šiuos trūkumus, pranešėjas skyrė ypatingą 

dėmesį stipresnių priežiūros mechanizmų įgyvendinimui ir rinkos priežiūrai.  

Rinkos priežiūra, taip vadinama transporto priemonių ex post kontrolė po jų išleidimo į rinką, 

yra dabartinių teisės aktų silpnoji vieta, taigi šio aspekto stiprinimas yra vienas iš svarbiausių 

šio pasiūlymo uždavinių. Buvo apibrėžtas teisėsaugos institucijų vaidmuo, jų atsakomybė ir 

žingsniai, kurių reikia imtis nustačius, kad rinkoje yra reikalavimų neatitinkančių produktų – 

tai būtinas patobulinimas. Pranešėjas deramai atsižvelgė į tai, kad rinkos priežiūrą gali atlikti 

nacionalinės priežiūros institucijos, tačiau Europos Komisija taip pat turi atlikti tam tikrą 

vaidmenį.  

Siekiant geriau pritaikyti reglamentą prie besikeičiančių sąlygų valstybėse narėse, pranešėjas 

siūlo keisti mokesčių sistemą. Kadangi kai kurios valstybės narės atlieka nedaug tipo 

patvirtinimų, rinkos priežiūros finansavimas neturėtų būti susijęs su tipo patvirtinimais, nes 

kiltų pavojus rinkos priežiūroje sukurti rimtų spragų. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir 

nuodugniai prižiūrėti rinką visoje Sąjungoje, valstybės narės turi įdiegti mokesčių sistemą, 

kuri atspindėtų kiekvienos valstybės narės sąlygas rinkos priežiūros veiklos finansavimui.  

Siūlomi išsamesni paaiškinimai, susiję su rinkos priežiūros veiklos finansavimu. Atsižvelgiant 

į tai, kad siekiant padengti rinkos priežiūros išlaidas valstybės narės turi įdiegti mokesčių 

sistemą, yra taip pat suprantama, kad išlaidas, atsiradusias dėl rinkos priežiūros veiklos, 

dengia rinkos priežiūros institucijos. 

Siekiant iš tiesų užtikrinti tipo patvirtinimų patikimumą kas penkerius metus turi būti 

atliekamas jų auditas. Auditą turi atlikti kita nei tipo patvirtinimą išduodanti tipo patvirtinimo 

institucija. Tai padės panaikinti aiškinimo skirtumus tarp tipo patvirtinimo institucijų ir 

užtikrinti vienodą teisės aktų taikymą. 
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Taip pat siūloma sustiprinti tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijas bei Komisijos 

atsakomybę imtis veiksmų reikalavimų neatitikimo atvejais. Aiškios rinkos priežiūros 

taisyklės drauge su griežtomis sankcijomis sukuria stiprų ir patikimą atgrasymą nuo kitų 

bandymų apeiti ar pažeisti reikalavimus. 

Techninės tarnybos atlieka svarbų vaidmenį siekiant išlaikyti ir laikytis aukštų techninių, 

saugos ir aplinkos standartų Sąjungoje. Pranešėjas sutinka su Komisija, kad yra būtinas 

techninių paslaugų vertinimas ir stebėsena. Vis dėlto, kadangi kai kuriose valstybėse narėse 

vertinimą ir stebėseną gali atlikti nacionalinė akreditavimo įstaiga, pranešėjas nori užtikrinti, 

jog ši galimybė ir toliau egzistuos. Stebėsenos vertinimas taip pat turėtų užtikrinti techninės 

tarnybos nepriklausomybę nuo gamintojo. Siekiant užtikrinti išlaidų veiksmingumą 

techninėms tarnyboms turėtų būti leista konkuruoti kainų pagrindu, todėl visiškas atsiejimas 

nėra rekomenduojamas, vietoj to dėmesys turėtų būti skiriamas patikimam vertinimui ir 

stebėsenai. 

Kitas būdas užtikrinti suderintą, griežtą teisės aktų aiškinimą yra tipo patvirtinimo institucijų 

tarpusavio peržiūros mechanizmas, pagal kurį nacionalinės valdžios institucijos keičiasi 

informacija ir koordinuoja savo vertinimus. Tai darydamos, tipo patvirtinimo institucijos gali 

panaikinti galimus kontrolės atlikimo būdų skirtumus. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad šios 

tarpusavio peržiūros netaptų papildoma našta ir padidėjusiomis sąnaudomis, siūloma rečiau 

atlikti tarpusavio peržiūrą , nebent yra pagrindo manyti, kad tarpusavio peržiūra turi būti 

taikoma dažniau. 

PAKEITIMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 

vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 43 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(43) serijos pabaigos transporto 

priemonė – transporto priemonė, kuri 

priklauso turimų transporto priemonių 

grupei ir kurios dėl įsigaliojusių naujų 

techninių reikalavimų, pagal kuriuos jos 

tipas nepatvirtintas, negalima arba 

nebegalima tiekti rinkai, registruoti arba 

pradėti eksploatuoti; 

(43) serijos pabaigos transporto 

priemonė – transporto priemonė, kuri 

priklauso turimų transporto priemonių 

grupei arba kuri turi būti užbaigta ir 

kurios dėl įsigaliojusių naujų techninių 

reikalavimų, pagal kuriuos jos tipas 

nepatvirtintas, negalima arba nebegalima 

tiekti rinkai, registruoti arba pradėti 

eksploatuoti; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Transporto priemonės gali būti surenkamos per kelis etapus – į tai reikėtų atsižvelgti 

apibrėžiant serijos pabaigos transporto priemones. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos 

priežiūros institucijos, kai jos tai laiko 

tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į 

ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir 

daryti reikalingų transporto priemonių, 

sistemų, komponentų arba atskirų techninių 

mazgų poėmius atitikties patikrinimo 

tikslais. 

5. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos 

priežiūros institucijos, kai jos tai laiko 

tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į 

ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir 

daryti reikalingų transporto priemonių, 

sistemų, komponentų arba atskirų techninių 

mazgų poėmius atitikties patikrinimo 

tikslais. Patikrinimo tikslais paimtus 

vienetus apmoka rinkos priežiūros 

institucijos pagal rinkos kainas, 

sumokėdamos vieneto pirkimo arba 

nuomos kainą, priklausomai nuo to, kaip 

juos ketinama panaudoti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Rinkos priežiūros mokesčiai mokami atliekant tipo patvirtinimą. Leidus rinkos priežiūros 

institucijoms nemokėti už tikrinamus poėmius, gamintojai būtų priversti mokėti dvigubai. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šie bandymai ir patikrinimai gali būti 

atliekami su naujomis transporto 

priemonėmis, pateiktomis gamintojo arba 

ekonominės veiklos vykdytojo kaip 

numatyta 2 dalyje. 

Šie bandymai ir patikrinimai gali būti 

atliekami su naujomis transporto 

priemonėmis, sistemomis, komponentais ir 

atskirais techniniais mazgais, pagal 

rinkos kainas sumokant vieneto pirkimo 
arba nuomos kainą, priklausomai nuo to, 

kaip ketinama panaudoti minėtas 
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transporto priemones, sistemas, 

komponentus ir atskirus techninius 

mazgus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Rinkos priežiūros mokesčiai mokami atliekant tipo patvirtinimą. Leidus rinkos priežiūros 

institucijoms nemokėti už tikrinamus poėmius, gamintojai būtų priversti mokėti dvigubai. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tipo patvirtinimus turintys 

gamintojai arba ekonominės veiklos 

vykdytojai paprašius Komisijai pateikia 

statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos 

pasirinktų serijinių transporto priemonių, 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių 

mazgų, kurie yra tipiški transporto 

priemonėms, sistemoms, komponentams ir 

atskiriems techniniams mazgams, kurie 

gali būti pateikti rinkai pagal tą tipo 

patvirtinimą. Šios transporto priemonės, 

sistemos, komponentai ir atskiri techniniai 

mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, 

tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokių 

pareikalauja Komisija. 

2. Tipo patvirtinimus turintys 

gamintojai arba ekonominės veiklos 

vykdytojai paprašius Komisijai pateikia 

statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos 

pasirinktų serijinių transporto priemonių, 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių 

mazgų, kurie yra tipiški transporto 

priemonėms, sistemoms, komponentams ir 

atskiriems techniniams mazgams, kurie 

gali būti pateikti rinkai pagal nurodytą tipo 

patvirtinimą. Šios transporto priemonės, 

sistemos, komponentai ir atskiri techniniai 

mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, 

tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokių 

pareikalauja Komisija. Bandymui 

pateiktas transporto priemones, sistemas, 

komponentus ir atskirus techninius 

mazgus apmoka Komisija, pagal rinkos 

kainas sumokėdama vieneto pirkimo arba 

nuomos kainą, priklausomai nuo to, kaip 

ketinama panaudoti poėmius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Rinkos priežiūros mokesčiai mokami atliekant tipo patvirtinimą. Leidus rinkos priežiūros 

institucijoms arba Komisijai nemokėti už tikrinamus poėmius, gamintojai būtų priversti 

mokėti dvigubai. 
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Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Transporto priemonių gamintojai 

paviešina duomenis, kurių reikia, kad 

trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties 

tikrinimo bandymus. Komisija gali priimti 

įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų 

paviešintinus duomenis ir tokio 

paviešinimo sąlygas, atsižvelgiant į 

komercinių paslapčių apsaugą ir asmens 

duomenų išsaugojimą vadovaujantis 

Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie 

įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 

straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 

procedūrą. 

4. Transporto priemonių gamintojai 

pateikia duomenis, kurių reikia, kad rinkos 

priežiūros institucijos ir Komisija galėtų 

atlikti atitikties tikrinimo bandymus. 

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 

kad apibrėžtų pateiktinus duomenis ir 

pateikimo sąlygas, atsižvelgiant į 

komercinių paslapčių apsaugą ir asmens 

duomenų išsaugojimą vadovaujantis 

Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie 

įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 

straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 

procedūrą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti tinkamą bandymų atlikimą atitinkamoms šalims turėtų būti patekti 

duomenys. Tačiau, taip pat svarbu užtikrinti konfidencialumą ir apsaugoti intelektinę 

nuosavybę. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei platintojas mano, kad transporto 

priemonė, sistema, komponentas arba 

atskiras techninis mazgas neatitinka šio 

reglamento reikalavimų, jis netiekia 

rinkai, neregistruoja ir nepradeda 

eksploatuoti transporto priemonės, 

sistemos, komponento arba atskiro 

techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų 

atitiktis. 

1. Jei platintojas mano, kad transporto 

priemonė, sistema, komponentas arba 

atskiras techninis mazgas neatitinka šio 

reglamento reikalavimų, jis apie tai 

praneša gamintojui ir atsakingoms rinkos 

priežiūros institucijoms. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Kilus įtarimams dėl neatitikties svarbu nedelsiant imtis veiksmų. Taigi platintojas, turintis 

įtarimų, turėtų apie tai nedelsiant pranešti gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Kartu 

platintojo atsakomybė turėtų būti proporcinga, nes dėl jo veiksmų galėtų kilti atsakomybė 

gamintojams. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės nustato tokią 

nacionalinių mokesčių struktūrą, kad ji 

padengtų jų tipo patvirtinimo ir rinkos 

priežiūros veiklos, taip pat tipo 

patvirtinimo bandymų ir gamybos 

atitikties bandymų ir patikrinimų, 

atliekamų jų paskirtų techninių tarnybų, 
išlaidas. 

1. Valstybės narės nustato tokią 

nacionalinių mokesčių struktūrą, kad ji 

padengtų jų tipo patvirtinimo ir rinkos 

priežiūros veiklos išlaidas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi išduodamų tipo patvirtinimų skaičius valstybėse narėse skiriasi, nerekomenduotina 

sieti rinkos priežiūros finansavimą neturėtų su išduodamų tipo patvirtinimų skaičiumi, nes tai 

gali nulemti rinkos priežiūros finansavimo stygių. Verčiau valstybėms narėms reikėtų suteikti 

laisvę steigti savo mokesčių struktūrą siekiant užtikrinti saugų reikiamų lėšų teikimą. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šie nacionaliniai mokesčiai 

taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl 

tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje 

narėje. Techninės tarnybos tiesiogiai 

mokesčių netaiko. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Kadangi išduodamų tipo patvirtinimų skaičius valstybėse narėse skiriasi, nerekomenduotina 

sieti rinkos priežiūros finansavimą neturėtų su išduodamų tipo patvirtinimų skaičiumi, nes tai 

gali nulemti rinkos priežiūros finansavimo stygių. Verčiau valstybėms narėms reikėtų suteikti 

laisvę steigti savo mokesčių struktūrą siekiant užtikrinti saugų reikiamų lėšų teikimą. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nacionaline mokesčių struktūra 

taip pat turi būti padengtos Komisijos 

pagal 9 straipsnį vykdomų atitikties 

tikrinimo patikrų ir bandymų išlaidos. 

Vadovaujantis Finansinio reglamento26 

21 straipsnio 4 dalimi, šios įmokos yra 

bendrojo Europos Sąjungos biudžeto 

išorės asignuotosios įplaukos. 

Išbraukta. 

__________________  

26 2015 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 

bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 

1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–

96). 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos veiksmams reikalingi ištekliai turėtų būti finansuojami iš ES biudžeto. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Komisija gali priimti įgyvendinimo 

aktus, kad apibrėžtų 3 dalyje nurodytą 

Išbraukta. 
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priedą, taikytiną 1 dalyje nurodytiems 

nacionaliniams mokesčiams. Šie 

įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 

straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 

procedūrą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos veiksmams reikalingi ištekliai turėtų būti finansuojami iš ES biudžeto. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Galiojimo pabaiga Reguliarus auditas ir galiojimo pabaiga 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustatydama tipo patvirtinimams laiko apribojimus Komisija veiksmingai nulemia transporto 

priemonių modelių gyvavimo ciklo trukmę. Šiais laikais daugelis modelių turi ilgesnius 

gyvavimo ciklus, todėl rekomenduotina audito sistema, siekiant užtikrinti, kad būtų 

panaikinama nereikalinga biurokratija. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Transporto priemonių, sistemų, 

komponentų ir atskirų techninių mazgų 
tipo patvirtinimas išduodamas ribotam 5 

metų laikotarpiui be galimybės pratęsti. 

Galiojimo pabaigos data nurodoma tipo 

patvirtinimo sertifikate. Pasibaigus tipo 

patvirtinimo sertifikato galiojimui, jis, 

gamintojui pateikus paraišką, gali būti 

pratęsiamas, bet tik jei patvirtinimo 

institucija patikrino, ar transporto 

priemonės, sistemos, komponento ir 

1. Transporto priemonių tipo 

patvirtinimo auditas atliekamas praėjus 5 

metų laikotarpiui po jų pirmo patvirtinimo 

arba paskutinio audito. Auditą atlieka kita 
tipo patvirtinimo institucija, nei tipo 

patvirtinimą išdavusi institucija. Tipo 

patvirtinimo sertifikato auditas apima 
patvirtinimo institucijos patikrinimą, ar 

transporto priemonės tipas atitinka visus 

visiems naujoms to tipo transporto 

priemonėms tuo metu taikomus susijusių 
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atskiro techninio mazgo tipas atitinka 

visus naujoms to tipo transporto 

priemonėms, sistemoms, komponentams ir 

atskiriems techniniams mazgams 
taikomus susijusių norminių aktų 

reikalavimus. 

norminių aktų reikalavimus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustatydama tipo patvirtinimams laiko apribojimus Komisija veiksmingai nulemia transporto 

priemonių modelių gyvavimo ciklo trukmę. Šiais laikais daugelis modelių turi ilgesnius 

gyvavimo ciklus, todėl rekomenduotina audito sistema, siekiant užtikrinti, kad būtų 

panaikinama nereikalinga biurokratija. Be to, siekiant užtikrinti vienodą teisės aktų taikymą 

Sąjungoje tipo patvirtinimų auditą turi atlikti kitos tipo patvirtinimo institucijos, nei juos 

išdavusi institucija. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Jei 1 dalyje nurodyta auditą 

atliekanti institucija nustato pažeidimus 

ar neatitikimus, ji nedelsdama imasi 

atitinkamų taisomųjų veiksmų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustatydama tipo patvirtinimams laiko apribojimus Komisija veiksmingai nulemia transporto 

priemonių modelių gyvavimo ciklo trukmę. Šiais laikais daugelis modelių turi ilgesnius 

gyvavimo ciklus, todėl rekomenduotina audito sistema, siekiant užtikrinti, kad būtų 

panaikinama nereikalinga biurokratija. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Transporto priemonės ES tipo 

patvirtinimas nustoja galioti nepasibaigus 

2. Transporto priemonės ES tipo 

patvirtinimas nustoja galioti bet kuriuo iš 
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galiojimo laikotarpiui bet kuriuo iš šių 

atvejų: 

šių atvejų: 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustatydama tipo patvirtinimams laiko apribojimus Komisija veiksmingai nulemia transporto 

priemonių modelių gyvavimo ciklo trukmę. Šiais laikais daugelis modelių turi ilgesnius 

gyvavimo ciklus, todėl rekomenduotina audito sistema, siekiant užtikrinti, kad būtų 

panaikinama nereikalinga biurokratija. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Jei transporto priemonės, sistemos, 

komponento ar atskiro techninio mazgo 

tipui išduoto ES tipo patvirtinimo 

sertifikatas turi nustoti galioti, gamintojas 

nedelsdamas praneša apie tai ES tipo 

patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo 

institucijai. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustatydama tipo patvirtinimams laiko apribojimus Komisija veiksmingai nulemia transporto 

priemonių modelių gyvavimo ciklo trukmę. Šiais laikais daugelis modelių turi ilgesnius 

gyvavimo ciklus, todėl rekomenduotina audito sistema, siekiant užtikrinti, kad būtų 

panaikinama nereikalinga biurokratija. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Gavusi gamintojo pranešimą, ES tipo 

patvirtinimą suteikusi patvirtinimo 

institucija prireikus nedelsdama praneša 

kitų valstybių narių patvirtinimo 

institucijoms ir Komisijai visą su 

ES tipo patvirtinimą suteikusi arba jo 

auditą atlikusi patvirtinimo institucija 

prireikus nedelsdama praneša kitų 

valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir 

Komisijai visą su transporto priemonių 
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transporto priemonių tiekimu rinkai, 

registravimu arba eksploatavimo pradžia 

susijusią informaciją. 

tiekimu rinkai, registravimu arba 

eksploatavimo pradžia susijusią 

informaciją. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustatydama tipo patvirtinimams laiko apribojimus Komisija veiksmingai nulemia transporto 

priemonių modelių gyvavimo ciklo trukmę. Šiais laikais daugelis modelių turi ilgesnius 

gyvavimo ciklus, todėl rekomenduotina audito sistema, siekiant užtikrinti, kad būtų 

panaikinama nereikalinga biurokratija. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodytų 

dokumentų gavimo gamintojo nurodytų 

valstybių narių patvirtinimo institucijos 

priima sprendimą dėl tipo patvirtinimo 

pripažinimo arba nepripažinimo. 

Per 60 dienų nuo 2 dalyje nurodytų 

dokumentų gavimo gamintojo nurodytų 

valstybių narių patvirtinimo institucijos 

priima sprendimą dėl tipo patvirtinimo 

pripažinimo arba nepripažinimo. 

Or. en 

Pagrindimas 

Galiojančiuose teisės aktuose nustatytas 60 dienų terminas, o Komisija nepateikė argumentų, 

kodėl jis turėtų būti keičiamas. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalis taikoma komplektinėms 

transporto priemonėms 12 mėnesių nuo 

tos dienos, kai nustojo galioti ES tipo 

patvirtinimas, o sukomplektuotoms 

transporto priemonėms – 18 mėnesių nuo 

tos dienos. 

Išbraukta. 



 

PE585.489v01-00 14/26 PA\1098738LT.doc 

LT 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis klausimas paprastai iškyla tik dėl vienos ar kelių transporto priemonių, kurios dėl tam 

tikrų priežasčių nebuvo užregistruotos, todėl leistino serijos pabaigos kategorijai 

priklausančių transporto priemonių registravimo laikotarpio apribojimas būtų nereikalinga 

biurokratinė kliūtis. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Į pagal šį straipsnį rinkai 

tiekiamų, užregistruotų arba pradėtų 

eksploatuoti transporto priemonių 

atitikties liudijimą įtraukiamas konkretus 

įrašas, kuriuo nurodoma, kad šios 

transporto priemonės yra serijos pabaigos 

transporto priemonės, taip pat nurodoma 

data, iki kurios šios transporto priemonės 

gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos 

arba pradedamos eksploatuoti Sąjungoje. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Gamybos metu neįmanoma nustatyti, ar transporto priemonė pateks į serijos pabaigos 

kategoriją. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei Komisija laiko nacionalinę 

priemonę pagrįsta, visos valstybės narės 

imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 

reikalavimų neatitinkanti transporto 

priemonė, sistema, komponentas arba 

atskiras techninis mazgas būtų pašalinta 

iš jų rinkos, ir apie tai praneša Komisijai. 

2. Jei Komisija laiko nacionalinę 

priemonę pagrįsta, visos valstybės narės 

užtikrina, kad reikalavimų neatitinkančiai 

transporto priemonei, sistemai, 

komponentui arba atskiram techniniam 

mazgui būtų taikoma ta pati priemonė jų 

rinkoje, ir apie tai praneša Komisijai. Jei 
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Jei Komisija mano, kad nacionalinė 

priemonė yra nepagrįsta, atitinkama 

valstybė narė nustoja taikyti arba 

pakoreguoja šią priemonę pagal 1 dalyje 

nurodytą Komisijos sprendimą. 

Komisija mano, kad nacionalinė priemonė 

yra nepagrįsta, atitinkama valstybė narė 

nustoja taikyti arba pakoreguoja šią 

priemonę pagal 1 dalyje nurodytą 

Komisijos sprendimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu užtikrinti, kad visos priemonės, kurių imamasi, būtų vienodos, o kadangi pašalinimas 

iš rinkos ne vienintelė galimybė, reikėtų tai patikslinti. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu transporto priemonės, 

sistemos, komponentai arba atskiri 

techniniai mazgai, kuriems suteiktas 

atitikties liudijimas arba kurie paženklinti 

patvirtinimo žymeniu, neatitinka 

patvirtinto tipo arba šio reglamento arba 

buvo patvirtinti remiantis neteisingais 

duomenimis, patvirtinimo institucijos, 

rinkos priežiūros institucijos arba Komisija 

gali imtis reikiamų ribojamųjų veiksmų 

pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 

straipsnį, kad patvirtinto tipo neatitinkančių 

transporto priemonių, sistemų, komponentų 

arba atskirų techninių mazgų pateikimas 

rinkai, užregistravimas arba eksploatavimo 

pradžia būtų uždrausti arba apriboti, arba 

kad jie būtų pašalinti iš tos rinkos arba 

susigrąžinti, įskaitant ES tipo patvirtinimą 

suteikusios institucijos panaikinimą tipo 

patvirtinimo, kol susijęs ekonominės 

veiklos vykdytojas imsis visų reikiamų 

taisomųjų priemonių, kad užtikrintų 

transporto priemonių, sistemų, komponentų 

arba atskirų techninių mazgų atitiktį. 

1. Jeigu transporto priemonės, 

sistemos, komponentai arba atskiri 

techniniai mazgai, kuriems suteiktas 

atitikties liudijimas arba kurie paženklinti 

patvirtinimo žymeniu, neatitinka 

patvirtinto tipo arba šio reglamento arba 

buvo patvirtinti remiantis neteisingais 

duomenimis, patvirtinimo institucijos, 

rinkos priežiūros institucijos arba Komisija 

turi imtis reikiamų ribojamųjų veiksmų 

pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 

straipsnį, kad patvirtinto tipo neatitinkančių 

transporto priemonių, sistemų, komponentų 

arba atskirų techninių mazgų pateikimas 

rinkai, užregistravimas arba eksploatavimo 

pradžia būtų uždrausti arba apriboti, arba 

kad jie būtų pašalinti iš tos rinkos arba 

susigrąžinti, įskaitant ES tipo patvirtinimą 

suteikusios institucijos panaikinimą tipo 

patvirtinimo, kol susijęs ekonominės 

veiklos vykdytojas imsis visų reikiamų 

taisomųjų priemonių, kad užtikrintų 

minėtų transporto priemonių, sistemų, 

komponentų arba atskirų techninių mazgų 

atitiktį. 

Or. en 



 

PE585.489v01-00 16/26 PA\1098738LT.doc 

LT 

Pagrindimas 

Turėtų būti nedviprasmiškai pasakyta apie pareigą imtis veiksmų neatitikties atveju. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

54 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nustačiusi, kad transporto 

priemonės, sistemos, komponentai arba 

atskiri techniniai mazgai neatitinka šio 

reglamento arba kad tipo patvirtinimas 

suteiktas remiantis neteisingais 

duomenimis arba kad transporto 

priemonės, sistemos, komponentai arba 

atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas 

atitikties liudijimas arba kurie paženklinti 

patvirtinimo žymeniu, neatitinka 

patvirtinto tipo reikalavimų, patvirtinimo 

institucija arba rinkos priežiūros institucija 

gali imtis visų reikiamų ribojamųjų 

veiksmų pagal 53 straipsnio 1 dalį. 

1. Nustačiusi, kad transporto 

priemonės, sistemos, komponentai arba 

atskiri techniniai mazgai neatitinka šio 

reglamento arba kad tipo patvirtinimas 

suteiktas remiantis neteisingais 

duomenimis arba kad transporto 

priemonės, sistemos, komponentai arba 

atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas 

atitikties liudijimas arba kurie paženklinti 

patvirtinimo žymeniu, neatitinka 

patvirtinto tipo reikalavimų, patvirtinimo 

institucija arba rinkos priežiūros institucija 

turi imtis visų reikiamų ribojamųjų 

veiksmų pagal 53 straipsnio 1 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turėtų būti nedviprasmiškai pasakyta apie pareigą imtis veiksmų neatitikties atveju. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

69 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Patvirtinimo institucija bet kada 

savo iniciatyva, remdamasi skundu arba 

techninės tarnybos atliktu vertinimu, gali 

tikrinti gamintojo atitiktį 65–70 

straipsniams ir XVIII priedo 1 priedėlyje 

nustatytoms prieigos prie transporto 

priemonės OBD ir remonto bei priežiūros 

informacijos sertifikato sąlygoms. 

1. Tipo patvirtinimą išdavusi 

institucija bet kada savo iniciatyva, 

remdamasi skundu arba techninės tarnybos 

atliktu vertinimu, gali tikrinti gamintojo 

atitiktį 65–70 straipsniams ir XVIII priedo 

1 priedėlyje nustatytoms prieigos prie 

transporto priemonės OBD ir remonto bei 

priežiūros informacijos sertifikato 
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sąlygoms. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą sistemą tik transporto priemonės tipo patvirtinimą 

suteikusi institucija turėtų turėti teisę patikrinti, ar gamintojas atitinka reikalavimą suteikti 

prieigą prie remonto bei priežiūros informacijos. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei patvirtinimo institucija nustato, kad 

gamintojas neįvykdė su prieiga prie 

transporto priemonės OBD ir remonto bei 

techninės priežiūros informacijos susijusių 

pareigų, atitinkamą tipo patvirtinimą 

suteikusi patvirtinimo institucija imasi 

atitinkamų priemonių šiai padėčiai ištaisyti. 

Jei tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo 

institucija nustato, kad gamintojas 

neįvykdė su prieiga prie transporto 

priemonės OBD ir remonto bei techninės 

priežiūros informacijos susijusių pareigų, ji 

imasi atitinkamų priemonių šiai padėčiai 

ištaisyti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą sistemą tik transporto priemonės tipo patvirtinimą 

suteikusi institucija turėtų turėti teisę patikrinti, ar gamintojas atitinka reikalavimą suteikti 

prieigą prie remonto bei priežiūros informacijos. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

71 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės gali nuspręsti, kad 

techninių tarnybų ir, atitinkamais 

atvejais, subrangovų arba 

patronuojamųjų įmonių vertinimą ir 

stebėseną vykdytų nacionalinė 

akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta 

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo 
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laikantis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

71 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kas dvejus metus tipo patvirtinimo 

instituciją tarpusavio peržiūros būdu 

peržiūri dvi kitų valstybių narių tipo 

patvirtinimo institucijos. 

Kas penkerius metus tipo patvirtinimo 

instituciją tarpusavio peržiūros būdu 

peržiūri dvi kitų valstybių narių tipo 

patvirtinimo institucijos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tipo patvirtinimo institucijų dydis skiriasi, o atskiroms institucijoms kiltų nereikalingos 

sunkios administracinės naštos rizika, jei patvirtinimo institucijų tarpusavio peržiūra būtų 

atliekama pernelyg dažnai. Siekdama kompensuoti retai atliekama tarpusavio peržiūrą 

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus inicijuoti tarpusavio peržiūrą, jei yra pagrindo manyti, 

kad tai būtina. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

71 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija gali dažniau inicijuoti tipo 

patvirtinimo institucijų tarpusavio 

peržiūrą, jei yra pagrindo manyti, kad 

reikia papildomai tikrinti tipo patvirtinimo 

institucijas. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Tipo patvirtinimo institucijų dydis skiriasi, o atskiroms institucijoms kiltų nereikalingos 

sunkios administracinės naštos rizika, jei patvirtinimo institucijų tarpusavio peržiūra būtų 

atliekama pernelyg dažnai. Siekdama kompensuoti retai atliekama tarpusavio peržiūrą 

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus inicijuoti tarpusavio peržiūrą, jei yra pagrindo manyti, 

kad tai būtina. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Techninė tarnyba turi būti pajėgi 

vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti 

paskirta pagal 72 straipsnio 1 dalį. Ji tipo 

patvirtinimo institucijai įrodo, kad atitinka 

visas šias sąlygas: 

1. Techninė tarnyba turi būti pajėgi 

vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti 

paskirta pagal 72 straipsnio 1 dalį. Ji tipo 

patvirtinimo institucijai arba, akreditavimo 

atveju, nacionalinei akreditavimo 

institucijai įrodo, kad atitinka visas šias 

sąlygas: 

Or. en 

Pagrindimas 

Jei vertinimą atlieka nacionalinė akreditavimo įstaiga, techninė tarnyba turi pademonstruoti 

šiai įstaigai savo kompetenciją. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

75 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Techninės tarnybos, gavusios 

skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos 

sutikimą, gali samdyti subrangovą ir 

pavesti jam kai kurių kategorijų veiklą, 

kuriai jos paskirtos pagal 72 straipsnio 1 

dalį, arba pavesti vykdyti šią veiklą 

pavaldžiai įstaigai. 

1. Techninės tarnybos, gavusios 

skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos 

arba, akreditavimo atveju, nacionalinės 

akreditavimo institucijos sutikimą, gali 

samdyti subrangovą ir pavesti jam kai 

kurių kategorijų veiklą, kuriai jos paskirtos 

pagal 72 straipsnio 1 dalį, arba pavesti 

vykdyti šią veiklą pavaldžiai įstaigai. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

75 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei techninė tarnyba paveda vykdyti 

konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji 

paskirta, užduotis subrangovui arba paveda 

šias užduotis vykdyti pavaldžiai įstaigai, ji 

užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi 

įstaiga atitiktų 73 ir 74 straipsniuose 

nustatytus reikalavimus, ir informuoja apie 

tai tipo patvirtinimo instituciją. 

2. Jei techninė tarnyba paveda vykdyti 

konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji 

paskirta, užduotis subrangovui arba paveda 

šias užduotis vykdyti pavaldžiai įstaigai, ji 

užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi 

įstaiga atitiktų 73 ir 74 straipsniuose 

nustatytus reikalavimus, ir informuoja apie 

tai tipo patvirtinimo instituciją arba, 

akreditavimo atveju, nacionalinę 

akreditavimo instituciją. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

75 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Techninės tarnybos saugo 

atitinkamus subrangovo arba pavaldžios 

įstaigos kvalifikacijos ir jos atliktų 

užduočių vertinimo dokumentus, kad 

galėtų juos pateikti tipo patvirtinimo 

institucijai. 

4. Techninės tarnybos saugo 

atitinkamus subrangovo arba pavaldžios 

įstaigos kvalifikacijos ir jos atliktų 

užduočių vertinimo dokumentus, kad 

galėtų juos pateikti tipo patvirtinimo 

institucijai arba, akreditavimo atveju, 

nacionalinei akreditavimo institucijai. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

77 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prieš paskirdama techninę tarnybą, tipo 

patvirtinimo institucija ją įvertina pagal 

vertinimo kontrolinį sąrašą, apimantį bent 

jau V priedo 2 priedėlyje išvardytus 

reikalavimus. Šis įvertinimas apima ir 

paraišką teikiančios techninės tarnybos, o 

atitinkamais atvejais ir jos patronuojamųjų 

įmonių arba subrangovų, esančių Sąjungoje 

arba už jos ribų, patalpų vertinimą vietoje. 

Prieš paskirdama techninę tarnybą, tipo 

patvirtinimo institucija arba, akreditavimo 

atveju, nacionalinė akreditavimo 

institucija ją įvertina pagal vertinimo 

kontrolinį sąrašą, apimantį bent jau V 

priedo 2 priedėlyje išvardytus 

reikalavimus. Šis įvertinimas apima ir 

paraišką teikiančios techninės tarnybos, o 

atitinkamais atvejais ir jos patronuojamųjų 

įmonių arba subrangovų, esančių Sąjungoje 

arba už jos ribų, patalpų vertinimą vietoje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

77 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne mažiau kaip dviejų kitų valstybių narių 

tipo patvirtinimo institucijų atstovai, savo 

veiksmus derindami su valstybės narės, 

kurioje įsteigta paraišką teikianti techninė 

tarnyba, tipo patvirtinimo institucija ir 

dirbdami su Komisijos atstovu, sudaro 

Ne mažiau kaip dviejų kitų valstybių narių 

tipo patvirtinimo institucijų atstovai, 

turintys techninių tarnybų vertinimo 

kompetenciją, savo veiksmus derindami su 

valstybės narės, kurioje įsteigta paraišką 

teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo 
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bendrą vertinimo grupę ir dalyvauja 

paraišką teikiančios techninės tarnybos 

vertinime, įskaitant vertinimą vietoje. 

Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką 

teikianti techninė tarnyba, skiriančioji tipo 

patvirtinimo institucija šiems atstovams 

laiku suteikia prieigą prie dokumentų, 

reikalingų paraišką teikiančiai techninei 

tarnybai įvertinti. 

institucija arba, akreditavimo atveju, 

nacionaline akreditavimo institucija ir 

dirbdami su Komisijos atstovu, sudaro 

bendrą vertinimo grupę ir dalyvauja 

paraišką teikiančios techninės tarnybos 

vertinime, įskaitant vertinimą vietoje. 

Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką 

teikianti techninė tarnyba, skiriančioji tipo 

patvirtinimo institucija arba, akreditavimo 

atveju, nacionalinė akreditavimo 

institucija šiems atstovams laiku suteikia 

prieigą prie dokumentų, reikalingų paraišką 

teikiančiai techninei tarnybai įvertinti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

77 straipsnio 11 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11. Techninių tarnybų paskyrimo 

galiojimas ribojamas maksimaliu 

penkerių metų laikotarpiu. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

80 straipsniu nustatyta nuolatinė stebėsena, o įvertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas 30 

mėnesių. Svarbu neužkrauti nereikalingos administracinės naštos arba išlaidų valstybių narių 

techninėms tarnyboms arba valdžios institucijoms. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

80 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tipo patvirtinimo institucija vykdo 

nuolatinę techninių tarnybų stebėseną, kad 

užtikrintų 72–76, 84–85 straipsniuose ir V 

priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų 

laikymąsi. 

Tipo patvirtinimo institucija arba, 

akreditavimo atveju, nacionalinė 

akreditavimo institucija vykdo nuolatinę 

techninių tarnybų stebėseną, kad užtikrintų 

72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 

priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

80 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Paprašius, techninės tarnybos pateikia visą 

atitinkamą informaciją ir dokumentus, 

kurių reikia, kad tipo patvirtinimo 

institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi tų 

reikalavimų. 

Paprašius, techninės tarnybos pateikia visą 

atitinkamą informaciją ir dokumentus, 

kurių reikia, kad tipo patvirtinimo 

institucija arba, akreditavimo atveju, 

nacionalinė akreditavimo įstaiga galėtų 

patikrinti, ar laikomasi tų reikalavimų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

80 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Techninės tarnybos nedelsdamos Techninės tarnybos nedelsdamos 
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informuoja tipo patvirtinimo instituciją 

apie visus pasikeitimus, visų pirma 

susijusius su jų darbuotojais, priemonėmis, 

patronuojamosiomis įmonėmis arba 

subrangovais, kurie gali daryti poveikį 72–

76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 

priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi 

arba jų galimybei vykdyti atitikties 

vertinimo uždavinius, susijusius su 

transporto priemonėmis, sistemomis, 

komponentais ir atskirais techniniais 

mazgais, dėl kurių jos paskirtos. 

informuoja tipo patvirtinimo instituciją 

arba, akreditavimo atveju, nacionalinę 

akreditavimo įstaigą apie visus 

pasikeitimus, visų pirma susijusius su jų 

darbuotojais, priemonėmis, 

patronuojamosiomis įmonėmis arba 

subrangovais, kurie gali daryti poveikį 72–

76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 

priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi 

arba jų galimybei vykdyti atitikties 

vertinimo uždavinius, susijusius su 

transporto priemonėmis, sistemomis, 

komponentais ir atskirais techniniais 

mazgais, dėl kurių jos paskirtos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse jau laikomasi tokios praktikos, kad valstybės narės gali 

nuspręsti, kad techninių tarnybų vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo 

įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

80 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Po penkerių metų nuo techninės 

tarnybos paskelbimo ir po to kiekvienus 

penktus metus vertinimą siekiant 

nustatyti, ar techninė tarnyba tebeatitinka 

visus 72–76, 84–85 straipsniuose ir V 

priedo 2 priedėlyje nustatytus 

reikalavimus, atlieka valstybės narės, 

kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo 

patvirtinimo institucija ir bendroji 

vertinimo grupė, paskirta pagal 77 

straipsnio 1–4 dalyse aprašytą procedūrą. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo straipsniu nustatyta nuolatinės stebėsenos sistema ir reguliariai atliekami patikrinimai, 

dėl kurių penkerių metų ciklai tampa nebereikalingi, taigi reikėtų juos panaikinti siekiant 
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užtikrinti, kad teisės aktais nesukuriama papildoma nereikalinga biurokratija. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

90 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Administracinių baudų sumos 

laikomos bendrojo Europos Sąjungos 

biudžeto pajamomis. 

3. Administracinių baudų sumos 

laikomos bendrojo Europos Sąjungos 

biudžeto pajamomis ir dėl jų sumažėja 

valstybių narių įnašai į Sąjungos 

biudžetą, kuriuos sudaro bendrųjų 

nacionalinių pajamų (BNP) dalis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Į ES biudžetą nereikėtų papildomai skirti jokių administracinių baudų. Vietoj to jas galima 

panaudoti tam, kad sumažėtų valstybių narių įnašai į Sąjungos biudžetą, kuriuos sudaro BNP 

dalis. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

91 straipsnio 1 dalies 6 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 

11 a straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) CO2 išmetamųjų teršalų ir degalų 

suvartojimo vertės, nustatytos taikytina 

bandymų procedūra, yra tipiškos 

realiomis važiavimo sąlygomis 

išmatuotiems teršalams. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Galėtų būti labai sunku palyginti tipo patvirtinimo išmetamo CO2 ir degalų suvartojimo 

santyki su realiomis vairavimo sąlygomis išmetamo CO2 ir degalų suvartojimo santykį, nes 

atliekant išmetamų teršalų kiekio testus realiomis vairavimo sąlygomis kelyje rezultatai 

kartais gali skirtis. Raginu Komisiją paaiškinti, kaip būtų galima įtraukti testavimą realiomis 

vairavimo sąlygomis kartu užtikrinant procedūros patikimumą, o jei to padaryti neįmanoma, 
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reikėtų išbraukti šią nuostatą iš pasiūlymo. 

 


