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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2015)0046 

Bendrijoje važinėjančių transporto priemonių didžiausi leistini matmenys 

ir leistina masė ***II 

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą 

priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, 

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje 

nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių 

didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto 

priemonių didžiausią leistiną masę (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11296/3/2014 – 

C8-0294/2014), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją2 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2013)0195) per pirmąjį svarstymą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos įsipareigojimus, prisiimtus Parlamento plenariniame 

posėdyje, perimti Parlamento poziciją, priimtą per antrąjį svarstymą, taip pat 

atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. gruodžio 18 d. laiške prisiimtus 

įsipareigojimus tą poziciją patvirtinti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 

straipsnio 8 dalies a punktą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui 

                                                 
1  OL C 327, 2013 11 12, p. 133. 
2  Priimti tekstai, 2014 4 15, P7_TA(2014)0353. 



 

 

(A8-0032/2015), 

1. priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

3. siūlo dokumentą pavadinti Leichtfriedo ir Lupi direktyva dėl komercinių transporto 

priemonių masės ir metmenų1; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  Jörg Leichtfried ir Maurizi Lupi vadovavo atitinkamai Parlamento ir Tarybos derybų dėl 

šio dokumento grupėms. 



 

 

P8_TC2-COD(2013)0105 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 10 d. per antrąjį svarstymą, siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/..., kuria iš dalies keičiama 

Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir 

tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus 

matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią 

leistiną masę 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Direktyvą (ES) 2015/719.) 



 

 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Komisijos pareiškimas dėl tipo patvirtinimo sistemos peržiūros 

Naująja direktyva dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių didžiausios leistinos 

masės ir matmenų (kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/53/EB) numačius nuo maksimalaus 

ilgio reikalavimų nukrypti leidžiančias nuostatas, taikomas sunkiasvorių transporto priemonių 

aerodinaminėms kabinoms ir transporto priemonių gale sumontuotiems aerodinaminiams 

įrenginiams, reikia iš dalies pakeisti tipo patvirtinimo teisinę sistemą (t. y. Reglamentą (EB) 

Nr. 661/2009 ir Reglamentą (ES) Nr. 1230/2012). 

Šiuo metu Komisija, siekdama pagerinti bendrąją transporto priemonių saugą, persvarsto 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009. Kaip prašoma minėtojo 

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 17 straipsnyje, 2015 m. Komisija pateiks Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, ir, jei reikia, kartu pateiks pasiūlymus iš dalies pakeisti šį 

reglamentą ar kitus susijusius Sąjungos teisės aktus, siekiant įtraukti kitus naujus saugos 

elementus, visų pirma taikomus sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms. 

Komisija ketina, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais veikėjais ir prireikus atlikusi poveikio 

vertinimą, ne vėliau kaip iki 2016 m. pasiūlyti reikiamus pakeitimus. 


