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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir 
variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį 
(EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija 
tikslas – nustatyti suderintas motorinių transporto priemonių konstrukcijos taisykles siekiant 
užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir kartu pasirūpinti aukšto lygio aplinkos apsauga nuo į 
atmosferą išmetamų teršalų. 

Siekiant užtikrinti veiksmingą remonto ir priežiūros paslaugų rinkos konkurenciją ir siekiant 
nepriklausomų operatorių neišstumti iš šios rinkos transporto priemonių gamintojai privalo 
suteikti nepriklausomiems operatoriams, pavyzdžiui,  remontininkams, remonto įrangos, 
įrankių ar atsarginių dalių gamintojams ar platintojams, galimybę neribotai ir standartinėmis 
sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija ir 
transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

Nuomonės referentė iš principo pritaria pasiūlymui, bet siūlo dar labiau gerinti prieigos prie 
transporto priemonių remonto informacijos galimybes. Įprasta, kad sunkiosios transporto 
priemonės gaminamos daugeliu etapų, taigi turi būti užtikrinta prieiga prie transporto 
priemonių remonto informacijos netgi šiomis aplinkybėmis siekiant užtikrinti, kad 
nepriklausomi operatoriai galėtų naudotis naujausia informacija apie visus transporto 
priemonės aspektus. Taigi nuomonės referentė siūlo, kad jeigu tipas tvirtinamas daigeliu 
etapų, už kiekvieną tvirtinimą atsakingas gamintojas būtų atsakingas ir už tai, kad šio etapo 
remonto informaciją būtų pateikta ir galutiniam gamintojui, ir nepriklausomiems operatoriams 

Neįmanoma paprasčiausiai perkelti prieigos prie remonto ir priežiūros informacijos taisyklių, 
susijusių su standartizuota pateikimo forma, iš Euro 5 reglamento (dėl keleivinių automobilių) 
į Euro VI reglamentą (dėl sunkiųjų transporto priemonių). Taigi Komisija pavedė Europos 
standartizacijos komitetui parengti naują informacijos apie sunkiųjų transporto priemonių 
remontą ir priežiūrą pateikimo formatą atsižvelgiant į naujausią transporto priemonių 
technologiją Iš karto, kai tik bus patvirtintas naujasis formatas, visa remonto ir priežiūros 
informacija bus pateikiama remiantis naujuoju formatu.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:



PE406.004v01-00 4/10 PA\722737LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina neribota 
standartinio formato, kuriuo galima 
naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie transporto priemonių remonto 
informacijos ir veiksminga konkurencija 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis 
tokios informacijos yra susijusi su 
motorinių transporto priemonių 
diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su 
kitų transporto priemonių sistemomis. 
Gamintojų tinklalapiuose tikslinga
nustatyti techninius reikalavimus, kurių 
turėtų būti laikomasi, ir tikslines 
priemones, kuriomis siekiama tinkamai 
užtikrinti galimybę jais naudotis mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ).

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina neribota 
standartinio formato, kuriuo galima 
naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie transporto priemonių remonto 
informacijos ir veiksminga konkurencija 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis 
tokios informacijos yra susijusi su 
motorinių transporto priemonių 
diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su 
kitų transporto priemonių sistemomis. 
Gamintojų tinklalapiuose būtina nustatyti 
techninius reikalavimus, kurių turėtų būti 
laikomasi, ir tikslines priemones, kuriomis 
siekiama tinkamai užtikrinti galimybę jais 
naudotis mažoms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ). 

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų tinklalapiuose ne tikslinga, o būtina  nustatyti techninius reikalavimus, kurių 
turėtų būti laikomasi.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Ne vėliau kaip ...* Komisija turėtų 
persvarstyti prieigos prie visos transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos sistemos veikimą, siekdama 
nustatyti, ar verta persvarstomoje 
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pagrindų direktyvoje dėl tipo patvirtinimo 
konsoliduoti visas nuostatas, kuriomis 
reguliuojama prieiga prie transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos. Jeigu nuostatos, kuriomis 
reguliuojama prieiga prie tokios 
informacijos, būtų konsoliduojamos šiuo 
būdu, atitinkamos šio reglamento 
nuostatos turėtų būti panaikintos, jei bus 
išsaugotos esamos prieigos prie transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos teisės.
___________

* Ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie remonto ir priežiūros informacijos turi būti įtraukta į pagrindų direktyvą dėl tipo 
patvirtinimo arba į kitus pagrindų teisės aktus dėl tipo patvirtinimo. Į atitinkamą Euro 5 ir 
Euro 6 reglamentą dėl keleivinių automobilių ((EB) Nr. 715/2007) įtraukta identiška 9 
konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Komisija turėtų skatinti kurti 
tarptautinio darniojo standarto formatą, 
skirtą nevaržomai ir standartizuotai 
prieigai prie transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų ryžtingai siekti tarptautinio darniojo ISO standarto formato, skirto prieigai 
prie remonto informacijos, siekiant užtikrinti transporto priemonių srities reglamentavimo 
teisės aktų tarptautinio derinimo plėtros ir skatinti derinti dar neįtrauktas sritis.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) Būtina parengti bendrą motorinės 
transporto priemonės diagnostikos 
sistemos informacijos ir transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos formato Europos standartą. 
Kadangi dabartinės OASIS sistemos 
formatas negali būti visapusiškai 
taikomas sunkiųjų transporto priemonių 
motorinės transporto priemonės 
diagnostikos sistemos informacijai ir 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijai, Europos 
standartizacijos komitetui buvo pavesta 
parengti išsamesnį šios informacijos 
standartą. Šis standartas turi būti 
pagrįstas OASIS sistemos formatu, ir šis 
formatas pritaikytas prie specialiųjų 
sunkiosioms transporto priemonėms 
keliamų reikalavimų. Iki tol, kol Europos 
standartizacijos komitetas nepatvirtins šio 
standarto, sunkiųjų transporto priemonių 
motorinės transporto priemonės 
diagnostikos sistemos informacija ir 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacija turi būti 
pateikiama taip, kad ja iš karto būtų 
galima naudotis ir tokiu formatu, kad 
būtų užtikrinta visiems vienoda prieiga. 
Informacija turi būti pateikiama 
gamintojų tinklavietėse, jei dėl 
informacijos pobūdžio to padaryti 
negalima – kita atitinkama forma. 
Reikalavimai, susiję su OASIS SC1-D2 
dokumente nurodyta techninės 
informacijos apimtimi, turi būti įtraukti į 
priemonių, kurios patvirtintos siekiant 
įgyvendinti šį reglamentą, sąrašą.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) motorinės transporto priemonės 
diagnostikos sistema arba OBD sistema –
tai išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, 
galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo 
vietą pagal kompiuterio atmintyje
saugomus gedimų kodus;

(7) motorinės transporto priemonės 
diagnostikos sistema arba OBD sistema –
tai variklio arba transporto priemonės
sistema, galinti aptikti veikimo sutrikimus 
ir, jei reikia, pranešti apie tai atitinkamu 
pavojaus signalu, taip pat nustatyti 
tikėtiną veikimo sutrikimo vietą pagal 
kompiuterio atmintyje saugomą 
informaciją ir pateikti šiuos duomenis per 
išorės sąsają; Laikydamasi Direktyvos 
2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje 
nurodytos tvarkos, Komisija gali 
patvirtinti kitą apibrėžtį, siekiant 
atsižvelgti į OBD sistemos techninę 
pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant OBD sistemą iš tikrųjų kontroliuojami ne išmetamieji teršalai. OBD sistema stebi 
darbą sistemų ir komponentų, kurie savo ruožtu stebi išmetamųjų teršalų kiekį. Pasiūlytas 
naujasis apibrėžimas atitinka pasaulio mastu suderintos transporto priemonės diagnostikos 
(WWH–OBD) sistemos apibrėžimą. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems 
operatoriams galimybę neribotai ir 
vienodomis sąlygomis naudotis transporto 

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems 
operatoriams galimybę neribotai ir 
vienodomis sąlygomis naudotis transporto 
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priemonės diagnostikos sistemos (ODB) 
informacija ir transporto priemonės 
remonto bei priežiūros informacija.

priemonės diagnostikos sistemos (ODB) 
informacija ir transporto priemonės 
remonto bei priežiūros informacija.

Jei tipas tvirtinamas daigeliu etapų, už 
kiekvieną tvirtinimą atsakingas 
gamintojas taip pat atsako už tai, kad šio 
etapo remonto informacija būtų pateikta 
ir galutiniam gamintojui, ir 
nepriklausomiems operatoriams. 
Galutinis gamintojas atsako už tai, kad 
nepriklausomiems operatoriams būtų 
pateikta informacija apie visą transporto 
priemonę. Mokestis už prieigos laiką 
imamas tik vieną kartą.

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 6 
ir 7 straipsniai.

Taikomi atitinkami Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 6 ir 7 straipsniai. Po to, kai 
Europos standartizacijos komitetas 
patvirtins atitinkamą standartą, motorinės 
transporto priemonės diagnostikos 
sistemos informacija ir transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacija bus grindžiama šiuo 
standartu.
Iki tol, kol Europos standartizacijos 
komitetas nepatvirtins atitinkamo 
standarto, motorinės transporto 
priemonės diagnostikos sistemos 
informacija ir transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacija turi būti 
pateikiama taip, kad ja būtų lengva 
naudotis, ir tokiu būdu, kad būtų 
užtikrinta visiems vienoda prieiga. 
Informacija turi būti pateikiama 
gamintojų tinklavietėse, o jei dėl 
informacijos pobūdžio to padaryti 
negalima – kita atitinkama forma.

Or. en

Pagrindimas

Sunkiąsias transporto priemones paprastai surenka vienas gamintojas, bet jų dauguma 
gaminamos daugeliu etapų ir parduodamos kaip, pavyzdžiui, važiuoklė ar variklis. Antrinės 
rinkos dalyviams reikia informacijos, susijusios ir su surinktų transporto priemonių ir su 
transporto priemonių, kurios parduodamos kaip, pavyzdžiui, varikliai ar važiuoklės, remontu.
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Neįmanoma paprasčiausiai perkelti prieigos prie remonto informacijos taisyklių iš Euro 5 
reglamento (dėl keleivinių automobilių) į Euro VI reglamentą (dėl sunkiųjų transporto 
priemonių). Taigi, standartizuotąjį formatą reikia taisyti atsižvelgiant į sunkiųjų transporto 
priemonių sektoriaus poreikius. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 
straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos 
Komisija nustato ir atnaujina techninius 
reikalavimus, susijusius su ODB 
informacijos ir transporto priemonės 
remonto bei priežiūros informacijos 
teikimo būdais, kad būtų įgyvendinama šio 
straipsnio 1 dalis.

2. Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 
straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos 
Komisija nustato ir atnaujina atitinkamus
techninius reikalavimus, susijusius su ODB 
informacijos ir transporto priemonės 
remonto bei priežiūros informacijos 
teikimo būdais, kad būtų įgyvendinama šio 
straipsnio 1 dalis. Komisija turi atsižvelgti 
į dabartines informacijos technologijas, 
kuriamą transporto priemonių 
technologiją, dabartinius ISO standartus 
ir į galimybę, kad bus patvirtintas 
pasaulinis ISO standartas.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu atsižvelgti į esamą ir būsimą transporto priemonių technologiją ir į ISO 
standartus, kuomet Komisija nustato ir atnaujina techninius reikalavimus, susijusius su ODB 
informacijos ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija patvirtina įgyvendinimo 
priemones, kurios išvardytos 4 straipsnio 
3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 
straipsnio 2 dalyje, ne vėliau negu 2009 
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m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas
Visiems gamintojams reikia pakankamo laikotarpio nuo bendro sprendimo ir komitologijos 
procedūrų užbaigimo iki jų įsigaliojimo. Į neseniai priimtą Euro 5 ir Euro 6 reglamentą dėl 
keleivinių automobilių Komisija per komitologijos procedūrą įtraukė keletą naujų priemonių, 
kurios vargu ar bus įgyvendintos iki tol, kol jos taps privalomomis, nes nuo 2009 m. rugsėjo 
mėn. jos taps Euro 5 reglamento dalimi, taigi gamintojams beveik nelieka laiko. Į tai turi būti 
atsižvelgta Euro VI reglamente.
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