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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas 
kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas 
bendrojoje rinkoje
(COM(2012) 0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0164),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0092/2012),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2012 m. liepos 12 d.
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Užsienio 
reikalų komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7–0278/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 1999/37/EB dėl transporto 
priemonių registracijos dokumentų 
suvienodinta registracijos liudijimo forma 
bei turinys siekiant palengvinti jame 

(3) 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 1999/37/EB dėl transporto 
priemonių registracijos dokumentų 
suvienodinta registracijos liudijimo forma 
bei turinys siekiant palengvinti jame 

                                               
1 OL C 299, 2012 10 4, p. 89.
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esančios informacijos supratimą ir taip 
padėti vienoje valstybėje narėje 
įregistruotoms transporto priemonėms 
laisvai judėti kitų valstybių narių 
teritorijose esančiais keliais. Pagal šią 
direktyvą, identifikuojant transporto 
priemonę tarptautiniame eisme arba 
perregistruojant ją kitoje valstybėje narėje, 
vienoje valstybėje narėje išduotas 
registracijos liudijimas turėtų būti kitų 
valstybių narių pripažįstamas. Tačiau 
Direktyvoje 1999/37/EB nėra nuostatų, 
kuriomis būtų nustatyta dėl registracijos 
kompetentinga valstybė narė ir taikytini 
formalumai bei procedūros. Todėl siekiant 
panaikinti laisvo variklinių transporto 
priemonių judėjimo vidaus rinkoje kliūtis 
būtina nustatyti atskiras suvienodintas 
taisykles dėl valstybės narės, kurioje turi 
būti įregistruotos variklinės transporto 
priemonės, ir dėl supaprastintų procedūrų, 
taikomų kitoje valstybėje narėje 
įregistruotų variklinių transporto priemonių 
perregistravimui;

esančios informacijos supratimą ir taip 
padėti vienoje valstybėje narėje 
įregistruotoms transporto priemonėms 
laisvai judėti kitų valstybių narių 
teritorijose esančiais keliais. Pagal šią 
direktyvą, identifikuojant transporto 
priemonę tarptautiniame eisme arba 
perregistruojant ją kitoje valstybėje narėje, 
vienoje valstybėje narėje išduotas 
registracijos liudijimas turėtų būti kitų 
valstybių narių pripažįstamas. Tačiau 
Direktyvoje 1999/37/EB nėra nuostatų, 
kuriomis būtų nustatyta dėl registracijos 
kompetentinga valstybė narė ir taikytini 
formalumai bei procedūros. Todėl siekiant 
panaikinti laisvo variklinių transporto 
priemonių judėjimo vidaus rinkoje kliūtis 
būtina nustatyti atskiras suvienodintas 
taisykles dėl valstybės narės, kurioje turi 
būti įregistruotos variklinės transporto 
priemonės, ir dėl spartesnių ir
supaprastintų procedūrų, taikomų kitoje 
valstybėje narėje įregistruotų variklinių 
transporto priemonių perregistravimui;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms.
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms.
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
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variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros pripažinimą ir kuria 
būtų organizuojamas kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą ir piliečiams 
tinkamą registracijos procedūrą, kuri 
apimtų kitoje valstybėje narėje išduotų 
dokumentų bei atliktos techninės apžiūros 
pripažinimą, kaip numatoma Sąjungos 
teisės aktuose, ir kuria būtų 
organizuojamas kompetentingų institucijų 
administracinis bendradarbiavimas dėl 
keitimosi trūkstamais duomenimis;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šiuo reglamentu turėtų būti 
sudaromos palankesnės laisvo prekių 
judėjimo Sąjungoje sąlygos ir taip pat 
stiprinami su kelių eismo sauga susiję 
svarbūs principai ir apsaugos priemonės. 
Suderinti Sąjungos teisės aktai dėl 
variklinių transporto priemonių ir jų 
priekabų techninės apžiūros yra būtini 
siekiant sumažinti administracinę naštą 
piliečiams ir verslui kartu užtikrinant 
dinamišką techninės apžiūros metodų ir 
turinio plėtojimą. Valstybės narės turėtų 
tarpusavyje pripažinti nacionalinę
techninę apžiūrą ir techninės apžiūros 
pažymas. Siekiant, kad valstybės narės 
abipusiškai pripažintų atliktą techninę 
apžiūrą, turi būti nustatytos bendros 
apibrėžtys ir palyginami apžiūros 
standartai, kurių turėtų laikytis visos 
valstybės narės;

Pagrindimas

Tam, kad šis reglamentas veiktų praktikoje, šiuo pagrindimu pabrėžiama, kad reikia 
visapusiško taikytinų Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir valstybių narių bendradarbiavimo.
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) siekiant, kad piliečiai ir įmonės, ypač 
tie, kurie perka kitoje valstybėje narėje 
įregistruotą transporto priemonę, galėtų 
lengviau gauti registracijos liudijimo 
pripažinimą, jo forma turėtų būti 
suvienodinta visose valstybėse narėse 
pagal Tarybos direktyvą 1999/37/EB. Tai 
taip pat padėtų sumažinti pavogtų 
transporto priemonių perregistravimo 
riziką naudojant suklastotus registracijos 
liudijimus;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) Piliečiai ir verslo įmonės, ypač 
transporto priemonių nuomos ir 
išperkamosios nuomos bendrovės, 
perkeldamos savo transporto priemones iš 
vienos valstybės narės į kitą, susiduria su 
kliūtimis, taip pat susijusiomis su jų 
perregistravimu kitoje valstybėje narėje. 
Tos kliūtis gali būti įvairios: nuo to laiko 
užimančių administracinių formalumų iki 
vandalizmo rizikos. Visas tas kliūtis būtų 
galima pašalinti, jei piliečiams ir verslo 
įmonėms pageidaujant, būtų galima jų 
transporto priemonėms išduoti vienodai 
atrodančius registracijos numerius. Tokia 
galimybė būtų ypač naudinga piliečiams, 
kurie dėl asmeninių ar profesinių 
priežasčių dažnai keliauja iš vienos 
valstybės narės į kitą, nuomos, 
išperkamosios nuomos ir transporto 
įmonėms, taip pat kitoms verslo įmonėms, 
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pvz., prekiautojams transporto 
priemonėmis. Piliečiai ir įmonės turėtų 
turėti galimybę pasirinkti registracijos ar 
laikinojo perkėlimo arba profesinės 
paskirties numerio spalvas, nustatytas 
valstybės narės teisės aktuose arba 
Sąjungos spalvas, kad galėtų 
perregistruoti kitoje valstybėje narėje 
įsigytas transporto priemones arba, tam 
tikrais atvejais, jas laikinai įregistruoti 
perkėlimo tikslais. Todėl siekiant 
panaikinti laisvo variklinių transporto 
priemonių judėjimo vidaus rinkoje kliūtis 
būtina pasiūlyti piliečiams ir verslo 
įmonėms galimybę rinktis tarp 
nacionaliniais įstatymais nustatytų spalvų 
ir Sąjungos spalvų; 

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kadangi pagal šį reglamentą civilinės 
atsakomybės draudimo neturėjimas yra 
atsisakymo registruoti priežastis, valstybės 
narės būtinai turi imtis atitinkamų 
priemonių, reikalaujamų pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/103/EB1 siekiant užtikrinti, kad 
civilinės atsakomybės draudimas 
padengtų transporto priemonių 
naudojimą;
_____________
1 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/103/EB dėl motorinių transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
draudimo ir privalomojo tokios 
atsakomybės draudimo patikrinimo (OL L 
263, 2009 10 7, p. 11).
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Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2011/82/ES1 siekiant, 
kad valstybės narės, kurioje pateiktas 
prašymas įregistruoti transporto 
priemonę, kuri jau įregistruota kitoje 
valstybėje narėje, valdžios institucijos 
galėtų patikrinti, ar ta transporto 
priemonė yra susijusi su bet kokia 
neužbaigta kelių eismo taisyklių 
pažeidimo nagrinėjimo procedūra;
______________
1 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2011/82/ES, kuria sudaromos 
palankesnės sąlygos keistis informacija 
tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo 
saugos taisyklių pažeidimus (OJ L 288, 
2011 11 5, p. 1).

Pagrindimas

Siekiant pagerinti kelių eismo saugą ir kovoti su nebaudžiamumu, kuriuo gali pasinaudoti 
kelių eismo taisyklių pažeidėjai, reikia sustiprinti numatytas nuostatas. Todėl institucijoms 
reikia sudaryti sąlygas prieš įregistruojant transporto priemonę patikrinti, ar nevyksta su ja 
susijusi kelių eismo taisyklių pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) tam tikros istorinės vertės transporto 
priemonės neturi visų originalių 
dokumentų dėl to, kad šios priemonės 
buvo nurašytos, o vėliau restauruotos, 



RR\944554LT.doc 11/67 PE508.284v02-00

LT

arba pagamintos prieš sukuriant valstybių 
narių registracijos sistemas, arba dėl to, 
kad jos iš pradžių buvo lenktyninės ar 
karinės transporto priemonės. Taigi būtų 
tikslinga užtikrinti, kad šios transporto 
priemonės galėtų būti teisėtai perkeltos iš 
vienos valstybės narės į kitą ir 
perregistruotos nurodant tik turimais 
dokumentais pagrįstus duomenis apie 
pagaminimo ar pirmosios registracijos 
datą, jei šios transporto priemonės yra 
bent 30 metų;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu turėtų būti siekiama 
administracinio supaprastinimo piliečiams, 
įmonėms ir registravimo institucijoms, 
ypač elektroniniu būdu keičiantis 
transporto priemonių registracijos 
duomenimis. Todėl siekiant registracijos 
formalumų administracinio supaprastinimo 
būtina, kad valstybės narės suteiktų viena 
kitai prieigą prie jų turimų transporto 
priemonių registracijos duomenų tam, kad 
būtų pagerintas keitimasis informacija ir 
pagreitintos registracijos procedūros;

(7) šiuo reglamentu turėtų būti siekiama 
administracinio supaprastinimo piliečiams, 
įmonėms ir registravimo institucijoms, 
ypač užtikrinant abipusį pripažinimą ir
elektroniniu būdu keičiantis transporto 
priemonių registracijos duomenimis. Todėl
būtina visapusiškai diegti Europos 
transporto priemonių ir vairuotojų 
pažymėjimų informacinę sistemą 
(Eucaris) ir užtikrinti jos veikimą, kad ji 
galėtų būti naudojama šio reglamento 
tikslais. Siekiant registracijos formalumų 
administracinio supaprastinimo taip pat
būtina, kad valstybės narės suteiktų viena 
kitai prieigą prie jų turimų transporto 
priemonių registracijos duomenų tam, kad 
būtų pagerintas keitimasis informacija ir 
pagreitintos registracijos procedūros;
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) dėl didėjančios vidaus rinkos 
integracijos padidėjo tarpvalstybinės 
prekybos transporto priemonėmis, taip pat 
naudotomis transporto priemonėmis, 
apimtis, bet taip pat yra tolesnio augimo 
potencialas. Siekiant realizuoti tą 
potencialą laisvas transporto priemonių 
judėjimas ir prekyba jomis turėtų būti 
lydima priemonių, kuriomis būtų 
užkertamas kelias neteisėtam transporto 
priemonių ir registracijos numerių 
naudojimui ir nustatomas neteisėtas 
registracijos numerių apkeitimas. 
Naujomis technologijomis taip pat galėtų 
būti prisidedama prie tolesnio transporto 
priemonių tarpvalstybinio judėjimo ir 
perregistravimo įgyvendinimo ir 
sukčiavimo prevencijos gerinimo. Taigi 
siekiant panaikinti laisvo transporto 
priemonių judėjimo vidaus rinkoje kliūtis 
yra tikslinga pradėti taikyti apsaugos nuo 
neteisėto registracijos numerių naudojimo 
priemones perregistruojamose transporto 
priemonėse ir registracijos numeriuose 
montuojant radijo dažninio atpažinimo 
(RDA) žymenis;

Pagrindimas

Naujos inovacinės technologijos, pvz., išmaniosios kelių vaizdo kameros ir RDA žymenys, yra 
efektyvios priemonės kovoje su sukčiavimu, susijusiu su registracijos numeriais ir transporto 
priemonėmis.
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tam, kad būtų pasiektas keitimosi 
informacija tarp valstybių narių 
tarpusavyje suderintomis priemonėmis 
tikslas, įgaliojimai priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai dėl šio reglamento I ir II priedų 
pakeitimų atsižvelgiant į techninę pažangą, 
ypač siekiant atsižvelgti į susijusius 
Direktyvos 1999/37/EB pakeitimus ar kitų 
Sąjungos aktų, tiesiogiai susijusių su šio 
reglamento I ir II priedų atnaujinimu, 
pakeitimus, dėl sąlygų, kurias turėtų 
atitikti profesinės paskirties transporto 
priemonių registracijos liudijimus 
naudojančios įmonės, kad būtų tenkinami 
geros reputacijos ir reikiamos profesinės 
kompetencijos reikalavimai, ir dėl 
profesinės paskirties transporto priemonių 
registracijos liudijimų galiojimo trukmės.
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be 
kita ko, su ekspertais. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų vienu metu tinkamai ir laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(13) tam, kad būtų pasiektas keitimosi 
informacija tarp valstybių narių 
tarpusavyje suderintomis priemonėmis 
tikslas, įgaliojimai priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai dėl šio reglamento I ir II priedų 
pakeitimų atsižvelgiant į techninę pažangą, 
ypač siekiant atsižvelgti į susijusius 
Direktyvos 1999/37/EB pakeitimus ar kitų 
Sąjungos aktų, tiesiogiai susijusių su šio 
reglamento I ir II priedų atnaujinimu, 
pakeitimus, dėl profesinės paskirties 
transporto priemonių registracijos liudijimų 
galiojimo trukmės ir dėl radijo dažninio 
atpažinimo (RDA) žymenų, kaip apsaugos 
nuo neteisėto registracijos numerių 
naudojimo, suteikimo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su 
ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu tinkamai ir laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai reikėtų suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimus nustatyti bendras procedūras ir 

(14) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai reikėtų suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimus nustatyti bendras procedūras ir 
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specifikacijas, taikytinas programinei 
įrangai naudojimui elektroniniu būdu 
keičiantis transporto priemonių 
registracijos duomenimis, be kita ko, 
duomenų, kuriais bus keičiamasi, formatą, 
elektroninės paieškos nacionaliniuose 
elektroniniuose registruose ir prieigos prie 
jų technines procedūras, prieigos 
procedūras ir saugos mechanizmus, taip pat 
nustatyti profesinės paskirties transporto 
priemonių registracijos liudijimo formatą ir 
modelį. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai,

specifikacijas, taikytinas programinei 
įrangai, būtent Eucaris, naudojimui 
elektroniniu būdu keičiantis transporto 
priemonių registracijos duomenimis, be 
kita ko, duomenų, kuriais bus keičiamasi, 
formatą, elektroninės paieškos 
nacionaliniuose elektroniniuose registruose 
ir prieigos prie jų technines procedūras, 
prieigos procedūras ir saugos 
mechanizmus, taip pat nustatyti profesinės 
paskirties transporto priemonių 
registracijos liudijimo formatą ir modelį.
Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai,

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms
transporto priemonėms:

1. Šis reglamentas taikomas registruojant 
šias transporto priemones:

Pagrindimas

Paaiškinamas reglamento tikslas.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių suverenių fiskalinių teisių 
reikalauti atitinkamų mokesčių už 
transporto priemones, kurioms taikomas 
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šis reglamentas, ir juos rinkti.

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti šį tekstą į 1 straipsnį siekiant užtikrinti, kad pradėjus taikyti šį reglamentą 
nebūtų daromas poveikis fiskalinėms teisėms. Kadangi siūlomo reglamento tikslas yra 
supaprastinti kitose valstybėse narėse jau įregistruotų transporto priemonių registracijos 
formalumus ir sąlygas, jis jokiu būdu neturėtų paveikti teisės rinkti mokesčius už transporto 
priemones, įvežamas į tam tikrą valstybę narę.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių teisės imtis teisinių priemonių, 
reikalingų siekiant užkirsti kelią 
mokesčių, susijusių su transporto 
priemonėmis, kurioms taikomas šis 
reglamentas, vengimui.

Pagrindimas

Siekiant neleisti, kad susidarytų aplinkybės, kuriomis siūlomas reglamentas netyčia nulemtų 
praktiką, kai vengiama mokesčių, į 1 straipsnį reikėtų įtraukti valstybių narių teisę imtis 
reikalingų priemonių, kai susidaro aplinkybės, kuriomis vengiama mokesčių.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) registracijos liudijimo turėtojas – tai 
asmuo, kurio vardu transporto priemonė 
įregistruota valstybėje narėje;

3) registracijos liudijimo turėtojas – tai
fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu 
transporto priemonė įregistruota valstybėje 
narėje;
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) transporto priemonės turėtojas – kitas 
nei priemonės registracijos liudijimo 
turėtojas fizinis ar juridinis asmuo, kuris, 
susitaręs su transporto priemonės 
savininku, įgijo teisę nustatytu laikotarpiu 
naudoti transporto priemonę;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) registracijos liudijimas – dokumentas, 
liudijantis, kad transporto priemonė yra 
registruota valstybėje narėje;

Pagrindimas

Apibrėžtis pagal 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto 
priemonių registracijos dokumentų.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) nacionalinis kontaktinis centras –
kiekvienos valstybės paskirta institucija, 
atsakinga už transporto priemonių 
oficialių registrą jos teritorijoje ir 
keitimąsi transporto priemonių 
registracijos informacija.
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Pagrindimas

Valstybėje narėje gali būti viena ar daugiau registravimo institucijų. Siekiant supaprastinti 
tarptautinį perregistravimą, nustatytas nacionalinis kontaktinis centras ir jo apibrėžtis. Šis 
centras turėtų tarnauti kaip vienas keitimosi transporto priemonių registracijos informacija 
kontaktinis centras.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybė 
narė gali reikalauti, kad kitoje valstybėje 
narėje įregistruota transporto priemonė 
būtų įregistruota jos teritorijoje, jei 
transporto priemonės turėtojo įprastinė 
gyvenamoji vieta yra toje valstybėje narėje 
ir transporto priemonė iš esmės nuolat 
naudojama toje valstybėje narėje, kur yra 
įprastinė gyvenamoji vieta, t.y. bent 185 
dienas kiekvienais kalendoriniais metais.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrovės ar kito juridinio asmens 
statusą turinčio ar neturinčio subjekto 
atveju – valstybė narė, kurioje yra centrinė 
administracija;

a) bendrovės ar kito juridinio asmens 
statusą turinčio ar neturinčio subjekto 
atveju – valstybė narė, kurioje yra
registruota jo centrinė administracija;

Pagrindimas

„Registruota“ yra objektyvus ir patikrinamas kriterijus, aiškesnis nei sąvokos „yra“ 
naudojimas šiame reglamente.



PE508.284v02-00 18/67 RR\944554LT.doc

LT

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrovės ar kito subjekto filialo, 
agentūros ar kito padalinio atveju –
valstybė narė, kurioje yra toks filialas, 
agentūra ar kitas padalinys;

b) bendrovės ar kito subjekto filialo, 
agentūros ar kito padalinio atveju –
valstybė narė, kurioje yra registruotas toks 
filialas, agentūra ar kitas padalinys;

Pagrindimas

„Registruota“ yra objektyvus ir patikrinamas kriterijus, aiškesnis nei sąvokos „yra“ 
naudojimas šiame reglamente.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena, t. 
y. vieta, kurioje asmuo dėl asmeninių ir 
profesinių ryšių, o asmens, neturinčio 
profesinių ryšių atveju – dėl jo asmeninių 
ryšių, artimai siejančių jį su gyvenamąja 
vieta, gyvena ne trumpiau kaip 185 dienas 
per kalendorinius metus.

i) vieta, kurioje asmuo yra registruotas ar 
turi kitą gyvenamosios vietos įrodymą, ir 
kurioje paprastai gyvena, t. y. vieta, 
kurioje asmuo dėl asmeninių ir profesinių 
ryšių, o asmens, neturinčio profesinių ryšių 
atveju – dėl jo asmeninių ryšių, artimai 
siejančių jį su gyvenamąja vieta, gyvena ne 
trumpiau kaip 185 dienas per kalendorinius 
metus.

Pagrindimas

Bendrovėms, piliečiams ir kitiems juridiniams asmenims transporto priemonę perkelti į kitą 
valstybę narę turėtų būti leidžiama tik jei jie yra registruoti toje valstybėje narėje ar gali 
pateikti gyvenamosios vietos joje įrodymą.
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Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii papunktyje nurodyta sąlyga netaikoma, 
jeigu asmuo gyvena valstybėje narėje tam, 
kad atliktų nustatytos trukmės užduotį.
Universiteto arba mokyklos lankymas 
nelemia įprastinės gyvenamosios vietos 
perkėlimo.

ii papunktyje nurodyta sąlyga netaikoma, 
jeigu asmuo ne ilgiau kaip 185 dienas
gyvena valstybėje narėje tam, kad atliktų 
nustatytos trukmės užduotį. Universiteto 
arba mokyklos lankymas nelemia 
įprastinės gyvenamosios vietos perkėlimo.

Pagrindimas

Šiame reglamente turėtų būti aiškiai apibrėžta nustatyta užduoties trukmė.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai registracijos liudijimo turėtojas 
perkelia savo įprastinę gyvenamąją vietą į 
kitą valstybę narę, jis pateikia prašymą 
įregistruoti transporto priemonę, 
įregistruotą kitoje valstybėje narėje, per 
šešis mėnesius nuo savo atvykimo.

1. Kai registracijos liudijimo turėtojas 
perkelia savo įprastinę gyvenamąją vietą į 
kitą valstybę narę, jis pateikia prašymą 
įregistruoti transporto priemonę, 
įregistruotą kitoje valstybėje narėje, per tris 
mėnesius nuo tos dienos, kai jis perkėlė 
savo įprastinę gyvenamąją vietą, kaip 
numatyta 3 dalyje.

Tuo atveju, kai pasikeičia tam tikroje 
valstybėje narėje registruotos transporto 
priemonės savininkas ir ta priemonė 
perkeliama į kitą valstybę narę, kuri yra 
įprastinė naujojo transporto priemonės 
savininko gyvenamoji vieta, naujasis 
savininkas per 30 dienų nuo transporto 
priemonės perkėlimo pateikia prašymą dėl 
įregistravimo.

Per laikotarpį, nurodytą pirmoje 
pastraipoje, transporto priemonės 
naudojimas neribojamas.

Per laikotarpius, nurodytus pirmoje ir 
antroje pastraipose, transporto priemonės 
naudojimas neribojamas.
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Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės numato veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas nuobaudas, 
jei registracijos liudijimo turėtojas 
nepaprašė perregistruoti transporto 
priemonę laikantis 1 dalyje nurodytų 
terminų. Tos nuobaudos gali apimti 
transporto priemonės naudojimo 
apribojimus, kol transporto priemonė bus 
sėkmingai perregistruota.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Renkant ir tvarkant pirmoje pastraipoje 
minimus duomenis laikomasi Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m. 
liepos 9 d. nuomonę.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prieš perregistruodamos transporto 
priemonę valstybės narės gali ją 
identifikuoti, palygindamos transporto 
priemonės identifikacijos numerį su 
registravimo liudijime pateikiama 
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informaciją ir oficialiajame valstybės 
narės, kurioje registruota transporto 
priemonė, registre pateikiama 
informacija.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Transporto priemonių registravimo 
institucijos prieš įregistruodamos kitoje 
valstybėje narėje įregistruotą transporto 
priemonę gali vykdyti fizinius 
patikrinimus tik šiais atvejais:

4. Transporto priemonių registravimo 
institucijos, prieš įregistruodamos kitoje 
valstybėje narėje įregistruotą transporto 
priemonę, techninę apžiūrą gali vykdyti 
šiais atvejais:

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jeigu reikalaujama atlikti techninę 
apžiūrą bet kokio transporto priemonės 
nuosavybės pasikeitimo arba smarkiai
sugadintų transporto priemonių atveju;

d) jeigu transporto priemonė yra smarkiai
sugadinta;

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) jei transporto priemonei neišduotas 
galiojantis techninės apžiūros liudijimas.

Pagrindimas

Jei techninės apžiūros liudijimo išdavimo data praėjusi, transporto priemonių registravimo 
institucija turi atlikti tokio automobilio techninę apžiūrą, kad būtų užtikrinta kelių eismo 
sauga.
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Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos laikytis pirmos dalies c punkto 
nuostatų valstybės narės užtiktina, kad 
nacionalinio ir atskiro transporto 
priemonių patvirtinimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvą 
2007/46/EB1 išsamios nacionalinės 
procedūros būtų skelbiamos internete.
__________________
1 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2007/46/EB, nustatanti 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų bei tokioms transporto 
priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių 
dalių ir atskirų techninių mazgų 
patvirtinimo pagrindus (Pagrindų 
direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Perregistravimo tikslais valstybės 
narės pagal Reglamentą (ES) xx/20131 

tarpusavyje pripažįsta kitų valstybių narių 
išduotas pažymas apie techninę apžiūrą, 
kai tik perregistruojant buvo pripažintas 
jų galiojimas.
___________
1 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) xx/2013 dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų 
periodinės techninės apžiūros, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2009/40/EB 
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(2012/0184(COD)).

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įregistravus kitoje valstybėje narėje
įregistruotą transporto priemonę, 
atitinkama transporto priemonių 
registravimo institucija nedelsdama apie tai 
praneša valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė paskutinį kartą įregistruota, 
registravimo institucijai, remdamasi 
7 straipsniu.

5. Kai vienoje valstybėje narėje 
įregistruota transporto priemonė 
perregistruojama kitoje valstybėje narėje, 
atitinkama transporto priemonių 
registravimo institucija nedelsdama apie tai 
praneša valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė paskutinį kartą įregistruota, 
registravimo institucijai, remdamasi 
7 straipsniu.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai valstybė narė gauna pranešimą, 
kaip numatyta 5 dalyje, ji pagal Direktyvą 
2013/xx/ES1 nedelsdama panaikina 
transporto priemonės registraciją jos 
teritorijoje pagal direktyvą 2013/xx/ES ir 
pagal jos nacionalines panaikinimo 
procedūras, taikytinas transporto 
priemonių registrams.
__________________
1 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2013/xx/ES, iš dalies keičianti 
Tarybos Direktyvą 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų 2012/0185(COD)).

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti aišku, kad valstybės narės turi pranešti kitoms valstybėms narėms, 
kaip perregistruojama transporto priemonė, kad būtų užtikrinama, kad transporto priemonė 
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niekada nebūtų registruota du kartus skirtingose valstybėse narėse.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Iki ...* valstybės narės numato 
galimybę vykdyti nepopierinę internetinę 
transporto priemonių perregistraciją 
panaudojant saugią internetinę duomenų 
bazę. Prašymas perregistruoti transporto 
priemonę pateikiamas tiesiogiai valstybės 
narės, kurioje perregistruojama 
transporto priemonė, nacionalinėje 
duomenų bazėje.
* OL: prašom įrašyti datą: treji metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Naudojant saugią duomenų bazę bus įmanoma pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis 
nenaudojant popieriaus įregistruoti transporto priemonę, kadangi visi reikiami dokumentai ir 
informacija galėtų būti atsekama tarpusavyje susijusiose duomenų bazėse (EUCARIS). 
Nepopierine registracija bus taupomas Europos piliečių laikas ir lėšos ir ji bus apsaugota 
elektroninėmis kontrolės priemonėmis.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Transporto priemonių registravimo 
institucijos atsisako registruoti kitoje 
valstybėje narėje registruotą transporto 
priemonę, kai:
a) transporto priemonės registracijos 
dokumentai buvo pamesti arba pavogti, 
nebent transporto priemonę įregistruoti 
norintis fizinis ar juridinis asmuo gali 
aiškiai įrodyti, kad jis yra transporto 
priemonės savininkas arba registracijos 
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liudijimo turėtojas;
b) atlikus 4 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
techninę apžiūrą rasta trūkumų;
c) registracijos liudijimo turėtojas negali 
pateikti savo asmens tapatybės 
dokumento;
d) registracijos liudijimo turėtojas 
valstybėje narėje, kurioje jis nori 
įregistruoti transporto priemonę, neturi 
įprastinės gyvenamosios vietos, kaip 
nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Kai kurie aspektai yra tokie svarbūs registravimui, kad piliečiams turėtų būti aišku, kad 
transporto priemonė negali būti įregistruota, jei nėra jos registracijos dokumentų, kai per 
techninę apžiūrą randama trūkumų, kai transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas 
negali pateikti savo asmens tapatybės dokumento ar kai registracijos liudijimo turėtojas 
valstybėje narėje, kurioje norima įregistruoti transporto priemonę, neturi registruotos 
gyvenamosios vietos.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei taikoma – kai nebuvo sumokėti tos
valstybės narės už 4 straipsnyje nurodytą 
registraciją nustatyti mokesčiai;

b) jei taikoma – kai nebuvo sumokėti 
transporto priemonių registravimo 
institucijų valstybės narės už 4 straipsnyje 
nurodytą registraciją nustatyti mokesčiai;

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei taikoma – kai nebuvo sumokėti 
atitinkami mokesčiai;
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai atlikus 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus fizinius patikrinimus rasta 
neatitikimų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Atlikta techninė apžiūra, per kurią nerasta trūkumų, turėtų būti privaloma registravimo 
sąlyga, todėl ji įtraukiama į šio straipsnio -1a punktą.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) transporto priemonė smarkiai sugadinta, 
pavogta arba sunaikinta;

i) transporto priemonė smarkiai sugadinta, 
pavogta, sunaikinta arba įsigyta 
nesąžiningai;

Pagrindimas

Sąvoka „įsigyta nesąžiningai“ pridėta siekiant išplėsti apibrėžtį, kad būtų galima atsisakyti 
perregistruoti nesąžiningai įsigytą transporto priemonę.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pavogti, išskyrus atvejus, kai 
registracijos liudijimo turėtojas gali 
aiškiai įrodyti transporto priemonės 
nuosavybę;

Išbraukta.
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Pagrindimas

Šis atvejis yra įtrauktas į šio straipsnio -1a dalį.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) praėjusi kitos privalomos techninės 
apžiūros liudijimo išdavimo data;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 4 straipsnio pakeitimu, pagal kurį registravimo institucija gali atlikti 
transporto priemonės techninę apžiūrą, jei privalomos techninės apžiūros liudijimo išdavimo 
data praėjusi.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kai transporto priemonei yra 
uždrausta patekti į valstybės narės 
aplinkos apsaugos zoną ar kai transporto 
priemonė neatitinka aplinkos standartų, 
nustatytų taikytinuose Sąjungos ir 
nacionaliniuose teisės aktuose, nebent 
transporto priemonė gali būti laikoma 
istorinės vertės transporto priemone, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. xx/20131;
__________________
1 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų periodinės 
techninės apžiūros, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2009/40/EB (2012/0184(COD)).

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama atsisakyti perregistruoti didelę žalą sveikatai ir 
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aplinkai darančias transporto priemones.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) kai nėra transporto priemonės 
naudojimą padengiančio civilinės 
atsakomybės draudimo, jei šis draudimas 
yra būtina transporto priemonės 
registravimo sąlyga.

Pagrindimas

Variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas itin prisideda 
prie asmenų, nukentėjusių per eismo įvykius, apsaugos, todėl jis turėtų būti naudojamas kaip 
yra būtina registravimo sąlyga.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonių registravimo 
institucijos sprendimas atsisakyti 
įregistruoti kitoje valstybėje narėje 
įregistruotą transporto priemonę turi būti 
tinkamai pagrįstas. Susijęs asmuo per
vieną mėnesį nuo neigiamo sprendimo 
gavimo gali prašyti, kad kompetentinga
transporto priemonių registravimo
institucija persvarstytų sprendimą. Prašyme 
nurodomi tokio persvarstymo motyvai. Per
vieną mėnesį nuo tokio prašymo gavimo 
kompetentinga transporto priemonių 
registravimo institucija turi patvirtinti ar 
panaikinti savo sprendimą.

2. Transporto priemonių registravimo 
institucijos sprendimas atsisakyti 
įregistruoti kitoje valstybėje narėje 
įregistruotą transporto priemonę turi būti 
tinkamai pagrįstas ir jame turi būti 
nurodyta informacija apie skundų 
pateikimo procedūrą ir terminus. Susijęs 
asmuo per šešias savaites nuo neigiamo 
sprendimo gavimo gali prašyti, kad 
kompetentinga institucija persvarstytų 
sprendimą. Prašyme nurodomi tokio 
persvarstymo motyvai. Per šešias savaites
nuo tokio prašymo gavimo kompetentinga 
transporto priemonių registravimo 
institucija turi patvirtinti ar panaikinti savo 
sprendimą. Persvarstant sprendimą 
transporto priemonė neturi būti 
naudojama bendrojo naudojimo keliuose. 
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Atsisakius registruoti transporto 
priemonę, valstybė narė, kuri atsisakė 
registruoti, pagal 7 straipsnio nuostatas 
valstybei narei, kurioje transporto 
priemonė buvo anksčiau registruota, 
nusiunčia informaciją apie atsisakymą 
registruoti.

Pagrindimas

Siekiant stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, jos turėtų pranešti viena kitai, kai 
atsisakoma perregistruoti.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, kuris kitoje valstybėje 
narėje įsigijo transporto priemonę, kuriai 
nėra išduotas registracijos liudijimas, gali 
prašyti, kad transporto priemonių 
registravimo institucija išduotų transporto 
priemonės laikinosios registracijos 
liudijimą siekiant perkelti ją į kitą valstybę 
narę. Laikinosios registracijos liudijimas 
galioja 30 dienų.

1. Bet kuris asmuo, kuris kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje yra jo įprastinė 
gyvenamoji vieta, įsigijo transporto 
priemonę, kuriai nėra išduotas registracijos 
liudijimas, gali prašyti išduoti tai
transporto priemonei laikinosios 
registracijos liudijimą siekiant perkelti ją į 
valstybę narę, kurioje yra jo įprastinė 
gyvenamoji vieta.

Pirma pastraipa taikoma pirktoms, 
paveldėtoms, laimėtoms ar dovanotoms 
transporto priemonėms, jei asmuo, kuris 
įsigijo transporto priemonę, gali įrodyti, 
kad ja naudojasi arba kad ji jam priklauso 
teisėtai.
Prašymas išduoti laikinosios registracijos 
liudijimą gali būti pateikiamas
a) valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė buvo įsigyta, transporto 
priemonių registravimo institucijai, arba
b) valstybės narės, kurioje yra jo įprastinė 
gyvenamoji vieta, transporto priemonių 
registravimo institucijai.
Laikinosios registracijos liudijimas galioja 
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30 dienų.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per laikinosios registracijos liudijimo 
galiojimo laikotarpį transporto priemonę 
įsigijęs asmuo privalo ją įregistruoti 
valstybėje narėje, kurioje yra jo įprastinė 
gyvenamoji vieta.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusi prašymą išduoti šio straipsnio
1 dalyje nurodytą laikinosios registracijos 
liudijimą, transporto priemonių 
registravimo institucija vadovaudamasi 7 
straipsniu nedelsdama kreipiasi į valstybės 
narės, kurioje ta transporto priemonė 
įregistruota, transporto priemonių 
registravimo instituciją, kad tiesiogiai iš jos 
gautų informacijos apie I priede nurodytus 
duomenų elementus, ir perkelia duomenis į 
savo registrą.

2. Gavusi prašymą išduoti šio straipsnio
1 dalies trečios pastraipos b punkte
nurodytą laikinosios registracijos liudijimą
valstybėje narėje, kurioje transporto
priemonę įsigijęs asmuo turi įprastinę 
gyvenamąją vietą, tos valstybės narės 
transporto priemonių registravimo 
institucija vadovaudamasi 7 straipsniu 
nedelsdama kreipiasi į valstybės narės, 
kurioje ta transporto priemonė buvo 
paskutinį kartą įregistruota, transporto 
priemonių registravimo instituciją, kad 
tiesiogiai iš jos gautų informacijos apie 
I priede nurodytus duomenų elementus, ir 
perkelia duomenis į savo registrą.

Pakeitimas 50
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pavogti, išskyrus atvejus, kai 
registracijos liudijimo turėtojas gali aiškiai 
įrodyti transporto priemonės nuosavybę;

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai buvo pamesti ar pavogti, 
išskyrus atvejus, kai registracijos liudijimo 
turėtojas gali aiškiai įrodyti transporto 
priemonės nuosavybę ar tai, kad jis yra 
teisėtas registracijos dokumentų turėtojas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad teisėtas registracijos dokumentų turėtojas gali 
teisiškai skirtis nuo transporto priemonės savininko ir todėl, aiškiai įrodęs savo padėtį, jis 
gali išvengti institucijų sprendimo atsisakyti įregistruoti transporto priemonę.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai nėra transporto priemonės 
naudojimą padengiančio civilinės 
atsakomybės draudimo, jei šis draudimas 
yra būtina transporto priemonės 
registravimo sąlyga;

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) kai transporto priemonę įregistruoti 
norinti asmuo negali pateikti savo asmens 
tapatybės dokumento.
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Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai pagal 1 dalį išduodamas laikinas 
transporto priemonės registracijos 
liudijimas, liudijimą išduodančios 
institucijos valstybė narė įtraukia 
duomenis apie tą transporto priemonę į 
oficialų elektroninį registrą pagal šio 
reglamento I priedo ir Tarybos direktyvos 
199/37/EB I priedo nuostatas.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Identifikuojant transporto priemonę 
tarptautiniame eisme arba 
perregistruojant ją kitoje valstybėje 
narėje, vienos valstybės narės transporto 
priemonių registravimo institucijos
išduotas laikinosios registracijos 
liudijimas pripažįstamas kitų valstybių 
narių.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės transporto 
priemonių registravimo institucijos 
pripažįsta duomenis, saugomus kitų 
valstybių narių oficialiuose transporto 
priemonių registruose.
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Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalies tikslais valstybės narės 
paskiria vieną nacionalinį kontaktinį 
centrą, kuris yra atsakingas už keitimąsi 
transporto priemonių informacija ir 
informacija apie su perregistravimu 
susijusius nacionalinio ir atskiro tipo 
patvirtinimo klausimus.

Pagrindimas

Valstybėje narėje gali būti daug registravimo institucijų, arba tik viena, tačiau turėtų būti tik 
vienas nacionalinis kontaktinis centras, kuris spręstu tarptautinius registracijos klausimus. Be 
to, turėtų būti vienas nacionalinis kontaktinis centras, kuris keistųsi informacija nacionalinio 
ir atskiro tipo patvirtinimo klausimais. Kitaip praktikoje kitoms valstybėms narėms bus labai 
sudėtinga greitai rasti kontaktinį centrą siekiant užtikrinti efektyvų valstybių narių keitimąsi 
informacija tarpvalstybiniais klausimais.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies tikslais transporto priemonių 
registravimo institucijos naudojasi
programine įranga, kaip nurodyta
II priede.

2. 1 dalies tikslais transporto priemonių 
registravimo institucijos naudojasi
naujausia Europos transporto priemonės 
ir vairuotojo pažymėjimo informacinės 
sistemos (Eucaris) programinės įrangos 
versija, specialiai sukurta šio reglamento 
tikslais, kaip nurodyta II priede.

Pagrindimas

Visiškai veikianti programinė įranga – Europos transporto priemonės ir vairuotojo 
pažymėjimo informacine sistema (EUCARIS), jau egzistuoja, ją valstybės narės naudoja ir 
turi. Kaip pademonstruota IMCO klausyme šiuo klausimu, EUCARIS jau naudojama 
perregistravimui. Šis metodas yra veiksmingesnis ir ekonomiškai efektyvesnis nei naujų, kitų 
nei EUCARIS sistemų kūrimas.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
visos valstybės narės įdiegtų sistemą 
Eucaris ir kad ji veiktų visu pajėgumu.

Pagrindimas

Šiuo metu keletas valstybių narių keičiasi informacija apie transporto priemones ir vairuotojų 
pažymėjimus naudodamosi sistema EUCARIS, tačiau ji neįdiegta ir neveikia visose valstybėse 
narėse. Taigi siekdama, kad dabartinis reglamentas būtų veiksmingas, Europos Komisija turi 
užtikrinti, kad sistema EUCARIS veiktų visoje Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tik transporto priemonių registravimo 
institucijos gali turėti tiesioginę prieigą 
prie naudojantis programine įranga 
saugomų ir parengtų naudoti duomenų.
Transporto priemonių registravimo 
institucijos imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias:

Tik transporto priemonių registravimo 
institucijos ir teisėsaugos institucijos turi
tiesioginę prieigą prie naudojantis 
programine įranga saugomų ir parengtų 
naudoti duomenų. Transporto priemonių 
registravimo institucijos imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad būtų užkirstas 
kelias:

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu, susijusiu su perregistravimu, tokios institucijos, 
kaip policija ir muitinė (teisėsaugos institucijos), taip pat turėtų turėti prieigą prie 
naudojantis programine įranga saugomų ir parengtų naudoti transporto priemonių 
registravimo duomenų.
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Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nesankcionuotam informacijos rinkimui 
ar perdavimui.

c) nesankcionuotam informacijos rinkimui, 
perdavimui ar skelbimui.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paaiškėjus, kad pateikta neteisinga 
informacija ar informacija, kuri neturėjo 
būti pateikta, apie tai nedelsiant 
informuojama informaciją gaunanti 
transporto priemonių registravimo 
institucija . Tuomet informaciją gavusi
transporto priemonių registravimo
institucija ištrina arba pataiso gautą 
informaciją.

Paaiškėjus, kad pateikta neteisinga 
informacija ar informacija, kuri neturėjo 
būti pateikta, apie tai nedelsiant 
informuojama informaciją gaunanti 
transporto priemonių registravimo 
institucija . Tuomet valstybės narės, 
kurioje transporto priemonė paskutinį 
kartą buvo įregistruota, ir valstybės narės, 
kurioje transporto priemonė 
registruojama, transporto priemonių 
registravimo institucijos ištrina arba 
pataiso gautą informaciją.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad būtų nustatytos bendros procedūros ir 
sąlygos, taikytinos 2 dalyje nurodytai 
programinei įrangai, įskaitant duomenų, 
kuriais keičiamasi, formatą, elektroninės 
paieškos nacionaliniuose elektroniniuose 
registruose ir prieigos prie jų technines 
procedūras, prieigos procedūras ir saugos 

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad būtų nustatytos bendros procedūros ir 
sąlygos, taikytinos 2 dalyje nurodytai 
programinei įrangai, kad ji atitiktų šio 
reglamento reikalavimus, įskaitant 
duomenų, kuriais keičiamasi, formatą, 
elektroninės paieškos nacionaliniuose 
elektroniniuose registruose ir prieigos prie 
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mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami taikant 12 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

jų technines procedūras, prieigos 
procedūras ir saugos mechanizmus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 12 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija nuolat vertina apsaugos 
priemonių, susijusių su duomenų, kuriais 
keičiamasi, apsauga, tinkamumą
atsižvelgdama į technologinę plėtrą ir 
rizikos raidą.

Pagrindimas

Pagal 2012 m. liepos 9 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Transporto priemonių registravimo 
institucija gali išduoti vieną arba kelis 
transporto priemonių profesinės paskirties 
registracijos liudijimus bet kuriai įmonei, 
kuri atitinka šiuos kriterijus:

1. Transporto priemonių registravimo 
institucija gali išduoti vieną arba kelis 
transporto priemonių profesinės paskirties 
registracijos liudijimus transporto 
priemonių gamintojams, transporto 
priemonių dalių gamintojams, 
automobilių remonto dirbtuvėms, 
prekiautojams, įmonėms, perkeliančioms 
transporto priemones į kitas šalis, 
techninės priežiūros centrams ir kontrolės 
institucijoms.

a) ji įsisteigusi jos teritorijoje;
b) ji prekiauja transporto priemonėmis 
arba teikia jų remonto, priežiūros arba 
bandymo paslaugas;
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c) ji yra geros reputacijos ir turi reikiamą 
profesinę kompetenciją.

Transporto priemonės su profesinės 
paskirties registracijos liudijimais 
profesiniais tikslais gali būti naudojamos 
tik tos įmonės, kuriai buvo išduotas toks 
liudijimas, darbdavio ir darbuotojų.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonių registravimo 
institucijos užtikrina, kad transporto 
priemonės duomenys, kaip nurodyta 
I priede, kiekvienos transporto priemonių 
profesinės paskirties registracijos atveju 
būtų įrašomi į šių institucijų registrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Transporto priemonės su profesinės 
paskirties registracijos liudijimais gali būti 
naudojamos tik tuomet, jei transporto 
priemonė nekelia tiesioginio pavojaus kelių 
eismo saugumui. Tokios transporto 
priemonės negali būti naudojamos 
komerciniam asmenų ar prekių vežimui.

3. Transporto priemonės su profesinės 
paskirties registracijos liudijimais gali būti 
naudojamos tik tuomet, jei transporto 
priemonė nekelia tiesioginio pavojaus kelių 
eismo saugumui ir turi galiojančią 
techninės apžiūros pažymą. Tokios 
transporto priemonės negali būti 
naudojamos komerciniam asmenų ar 
prekių vežimui.
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Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Transporto priemonių profesinės 
paskirties registracijos liudijimai turi būti 
pripažįstami tarpusavyje visose valstybėse 
narėse vykstant perkėlimo, patikrinimo ir 
bandymų tikslais.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Transporto priemonės registracijos 

numerio pasirinkimas
1. Valstybės narės pasiūlo pasirinkti 
perregistruoti, laikinai registruoti 
perkėlimo ar profesinės registracijos 
tikslais transporto priemonę suteikiant 
nacionaliniais teisės aktais nustatytų 
spalvų arba Sąjungos spalvų registracijos 
numerį, jei tai neprieštarauja 
nacionalinėms taisyklėms dėl Sąjungos 
spalvų naudojimo.
2. Tais atvejais, kai siūlomas Sąjungos 
spalvų registracijos numeris, jame pagal 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 2411/98 
pateikiamą spalvų schemą vaizduojami 
geltoni ženklai mėlyname fone.
3. Tais atvejais, kai siūlomas Sąjungos 
spalvų laikinasis perkėlimo registracijos 
numeris arba profesinės registracijos 
numeris, jame pagal Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 2411/98 pateikiamą spalvų 
schemą vaizduojami mėlyni ženklai 
geltoname fone.
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4. 1 dalyje nurodyta pasirinkimo galimybė 
nedaro poveikio valstybių narių teisei 
nustatyti numeracijos sistemas.

Pagrindimas

Kai kuriai pramonei, pvz., nuomos ir išperkamosios nuomos bendrovėms, būtų naudinga 
turėti galimybę naudoti vieną spalvą jų transporto priemonių registracijos numeriuose. Tai 
bendrovėms suteiktų galimybę pasirinkti vienodą jų transporto priemonių parko išvaizdą. 
Transporto priemonės registracija ir toliau priklauso valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė registruojama, kompetencijai.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie transporto priemonių registravimo 
institucijų, atsakingų už transporto 
priemonių oficialių registrų tvarkymą jų 
teritorijoje ir šio reglamento taikymą, 
pavadinimus bei kontaktinius duomenis.

1. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie nacionalinių kontaktinių centrų ir
transporto priemonių registravimo 
institucijų, atsakingų už transporto 
priemonių oficialių registrų tvarkymą jų 
teritorijoje ir šio reglamento taikymą, 
pavadinimus bei kontaktinius duomenis.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija paskelbia savo tinklalapyje 
transporto priemonių registravimo 
institucijų sąrašą ir visus tokio sąrašo 
pakeitimus.

Komisija paskelbia savo tinklalapyje
nacionalinių kontaktinių centrų ir
transporto priemonių registravimo 
institucijų sąrašą ir visus tokio sąrašo 
pakeitimus.
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Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie transporto priemonių 
registravimą atitinkamos institucijos 
valstybėje narėje;

a) informacija apie transporto priemonių 
registravimo procedūras transporto 
priemonių registravimo institucijos 
valstybėje narėje, įskaitant atitinkamus 
perregistravimui reikalingus dokumentus, 
terminus, numatomą sprendimo laukimo 
laiką, atsisakymo priežastis ir su 
perregistravimu susijusias Sąjungos 
piliečių teises oficialiąja tos valstybės 
narės kalba ar kalbomis ir angliškai, 
prancūziškai ar vokiškai;

Pagrindimas

Jei pilietis ar juridinis asmuo nori pateikti skundą dėl perregistravimo, terminai, atsisakymo 
priežastys ir atitinkami dokumentai, kurių reikia perregistravimui, turėtų būti aiškūs iš anksto.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) duomenų, susijusių su transporto 
priemonių registravimu, tvarkymo 
taisyklės, įskaitant informaciją apie 
išsaugojimo terminus ir 
Direktyvos 95/46/EB 10 ir 
11 straipsniuose numatytą reikalingą 
informaciją.

Pagrindimas

Jei pilietis ar juridinis asmuo nori pateikti skundą dėl perregistravimo, terminai, atsisakymo 
priežastys ir atitinkami dokumentai, kurių reikia perregistravimui, turėtų būti aiškūs iš anksto.
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Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Apsaugos nuo neteisėto registracijos 
numerių naudojimo priemonės

1. Įregistravus transporto priemonę jai ir 
jos registracijos numeriui transporto 
priemonių registravimo institucija 
suteikia radijo dažninio atpažinimo 
(RDA) žymenį.
2. Praradus originalius registracijos 
numerius ar transporto priemonę pakeitus 
kita transporto priemone transporto 
priemonių registravimo institucija 
suteikia naują RDA žymenų rinkinį.
3. Jei valstybė narė, patikrinusi kitose 
valstybėse narėse įregistruotas transporto 
priemones, nustato, kad transporto 
priemonės naudojimas arba registracija 
netinkami, valstybė narė pagal 
nacionalinę teisę gali imtis veiksmų tos 
transporto priemonės atžvilgiu.

Pagrindimas

Siekiant kovoti su nusikalstamumu, susijusiu su tarpvalstybine registracija, valstybės narės 
perregistravimo metu turėtų suteikti radijo dažninio atpažinimo žymenį (mikroschemą). Tuo 
būdu teisėsaugos institucijos visada galėtų patikrinti, ar registracijos numeriai atitinka 
tikrąją transporto priemonę.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) sąlygų, kurias turi įvykdyti įmonės, kad 
būtų tenkinami 8 straipsnio 1 dalies 

Išbraukta.



PE508.284v02-00 42/67 RR\944554LT.doc

LT

c punkte išdėstyti reikalavimai;

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) duomenų, kuriais keičiamasi, 
formato, techninių procedūrų, prieigos 
procedūrų ir apsaugos mechanizmų ir 9a 
straipsnyje nurodytų radijo dažninio 
atpažinimo (RDA) žymenų formato ir 
modelio.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos 
Parlamentas arba Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Atspindima Parlamento pozicija, kad įgaliojimai neturėtų būti suteikiami neribotam 
laikotarpiui ir kad prieš svarstant, ar įgaliojimus pratęsti, Komisija turi informuoti, kaip ji 
naudojo savo įgaliojimus.
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Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [ketveri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, jei būtina, pateikia 
atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento 
keitimo ir kitų Sąjungos aktų suderinimo , 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio 
administracinio supaprastinimo galimybes 
piliečiams ir įmonėms.

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [dveji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Šioje ataskaitoje visų pirma 
pateikiama informacija apie reglamento 
taikymą skirtingose valstybėse narėse. 
Komisija, jei būtina, pateikia atitinkamus 
pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo ir 
kitų Sąjungos aktų suderinimo , visų pirma 
atsižvelgiant į tolesnio administracinio 
supaprastinimo galimybes piliečiams ir 
įmonėms.

Pagrindimas

Sutrumpinus Komisijos ataskaitos pateikimo Parlamentui ir Tarybai terminą bus pagerinta 
teisės aktų kontrolė.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo xxxx [įrašyti datą: vieneri 
metai po šio reglamento įsigaliojimo].

Jis taikomas nuo xxxx [įrašyti datą: treji 
metai po šio reglamento įsigaliojimo].
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Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Duomenų elementas Suderintų 
kodų 

direktyva 
1999/37/E

B
1. Registracijos šalis --
2. Registracijos numeris (A)
3. Transporto priemonės pirmosios registracijos data (B)
4. Registracijos liudijimo identifikavimo numeris (-iai) --
5. Registracijos liudijimą išduodančios institucijos pavadinimas --
6. Transporto priemonė: markė (D.1)
7. Transporto priemonė: tipas
– variantas (jei yra)
– versija (jei yra)

(D.2)

8. Transporto priemonė: komercinis aprašymas (-ai) (D.3)
9. Transporto priemonės identifikavimo numeris (TPAN) (E)
10. Masė: maksimali techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė 
(išskyrus motociklus)

(F.1)

11. Masė: registracijos valstybėje narėje eksploatuojamos pakrautos transporto 
priemonės maksimali leistina masė

(F.2)

12. Eksploatuojamos transporto priemonės masė su kėbulu ir sukabinimo įtaisu, jei tai 
yra bet kokios kategorijos eksploatuojamas vilkikas, išskyrus M1 kategoriją

(G)

13. Galiojimo laikas, jeigu nėra neribotas (H)
14. Liudijime nurodytos registracijos data (I)
15. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra) (K)
16. Ašių skaičius (L)
17. Važiuoklės bazė (mm) (M)
18. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 1 ašis (kg)

(N.1)

19. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 2 ašis (kg), jei yra

(N.2)

20. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 3 ašis (kg), jei yra

(N.3)

21. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 4 ašis (kg), jei yra

(N.4)

22. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 5 ašis (kg), jei yra

(N.5)

23. Didžiausia techniškai leistina velkamosios priekabos masė: stabdomoji (kg) (O.1)
24. Didžiausia techniškai leistina velkamosios priekabos masė: nestabdomoji (kg) (O.2)
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25. Variklis: tūris (cm3) (P.1)
26. Variklis: didžiausia naudingoji galia (kW) (jei žinoma) (P.2)
27. Variklis: degalų tipas ar galios šaltinis (P.3)
28. Variklis: nominalus variklio sūkių skaičius (min-1) (P.4)
29. Variklio identifikavimo numeris (P.5)
30. Galios ir svorio santykis (kW/kg) (tik motociklams) (Q)
31. Transporto priemonės spalva (R)
32. Sėdimųjų vietų skaičius: įskaitant vairuotojo vietą (S.1)
33. Sėdimųjų vietų skaičius: stovimųjų vietų skaičius (jei yra) (S.2)
34. Didžiausias greitis (km/h) (T)
35. Triukšmo lygis: stovinčios transporto priemonės (dB(A)) (U.1)
36. Triukšmo lygis: varikliui sukantis tam tikru sūkių skaičiumi (min-1) (U.2)
37. Triukšmo lygis: pravažiuojančios (dB(A)) (U.3)
38. Išmetamosios dujos: CO (g/km arba g/kWh) (V.1)
39. Išmetamosios dujos: HC (g/km arba g/kWh) (V.2)
40. Išmetamosios dujos: NOx (g/km arba g/kWh) (V.3)
41. Išmetamosios dujos: HC + NOx (g/km) (V.4)
42. Išmetamosios dujos: kietosios dalelės (dyzelinių variklių) (g/km arba g/kWh) (V.5)
43. Išmetamosios dujos: patikslintas absorbcijos koeficientas (dyzelinių variklių) 
(min-1)

(V.6)

44. Išmetamosios dujos: CO2 (g/km) (V.7)
45. Išmetamosios dujos: bendras degalų sunaudojimas per bandomąjį transporto 
priemonės važiavimo ciklą mieste ir užmiestyje (l/100 km),

(V.8)

46. Išmetamosios dujos: EB tipo patvirtinimo aplinkos kategorijos ženklas; nuoroda į 
versiją, taikomą pagal Direktyvą 70/220/EEB arba Direktyvą 88/77/EEB

(V.9)

47. Degalų bako (-ų) talpa (litrais) (W)
48. Paskutinės techninės apžiūros data --
49. Kitos techninės apžiūros data --
50. Rida (jei žinoma) --
51. Transporto priemonė sunaikinta (Taip/Ne) --
52. Sunaikinimo liudijimo išdavimo data1 --

53. Sunaikinimo liudijimą išdavusi įstaigai arba įmonė --
54. Sunaikinimo priežastis --
55. Transporto priemonė pavogta (Taip/Ne) --
56. Pavogtas registracijos liudijimas ir (arba) numerio ženklai (Taip/Ne) --
57. Neaktyvioji registracija --
58. Sustabdyta registracija --
59. Registracijos numerio pakeitimas --
60. Techninė apžiūra, reikalinga po avarijos, kurios metu transporto priemonė 
smarkiai sugadinta

--

61. Papildomas tikrinimas reikalingas pakeitus ar patikslinus 9–47 duomenų 
elementus 

                                               
1 Kaip nurodyta 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34) su pakeitimais. 
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Pakeitimas

Duomenų elementas Suderintų 
kodų 

direktyva 
1999/37/E

B
1. Registracijos šalis --
2. Registracijos numeris (A)
3. Transporto priemonės pirmosios registracijos data1 (B)

4. Registracijos liudijimo identifikavimo numeris (-iai) --
4a. Registruotas valdytojas (B)
4b. Registruoti finansiniai interesai (jei taikytina) --
5. Registracijos liudijimą išduodančios institucijos pavadinimas --
6. Transporto priemonė: markė (D.1)
7. Transporto priemonė: tipas
– variantas (jei yra)
– versija (jei yra)

(D.2)

8. Transporto priemonė: komercinis aprašymas (-ai) (D.3)
9. Transporto priemonės identifikavimo numeris (TPAN) (E)
10. Masė: maksimali techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė 
(išskyrus motociklus)

(F.1)

11. Masė: registracijos valstybėje narėje eksploatuojamos pakrautos transporto 
priemonės maksimali leistina masė

(F.2)

12. Eksploatuojamos transporto priemonės masė su kėbulu ir sukabinimo įtaisu, jei tai 
yra bet kokios kategorijos eksploatuojamas vilkikas, išskyrus M1 kategoriją

(G)

13. Galiojimo laikas, jeigu nėra neribotas (H)
13a. Atitikties sertifikatas (H)
14. Liudijime nurodytos registracijos data (I)
15. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra) (K)
16. Ašių skaičius (L)
17. Važiuoklės bazė (mm) (M)
18. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 1 ašis (kg)

(N.1)

19. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 2 ašis (kg), jei yra

(N.2)

20. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 3 ašis (kg), jei yra

(N.3)

21. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 4 ašis (kg), jei yra

(N.4)

                                               
1 Istorinės vertės transporto priemonių, kaip apibrėžta Reglamente 2013/xx/ES (Pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės 
techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB (2012/0184(COD)), atveju, jei nėra registracijos 
dokumento, kompetentinga institucija gali remtis turima dokumentais pagrįsta informacija apie pagaminimo ar 
pirmosios registracijos datą.
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22. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg didžiausios leistinos masės transporto priemonė, 
didžiausios techniškai leistinos masės pasiskirstymas tarp ašių: 5 ašis (kg), jei yra

(N.5)

23. Didžiausia techniškai leistina velkamosios priekabos masė: stabdomoji (kg) (O.1)
24. Didžiausia techniškai leistina velkamosios priekabos masė: nestabdomoji (kg) (O.2)
25. Variklis: tūris (cm3) (P.1)
26. Variklis: didžiausia naudingoji galia (kW) (jei žinoma) (P.2)
27. Variklis: degalų tipas ar galios šaltinis (P.3)
28. Variklis: nominalus variklio sūkių skaičius (min-1) (P.4)
29. Variklio identifikavimo numeris (P.5)
30. Galios ir svorio santykis (kW/kg) (tik motociklams) (Q)
31. Transporto priemonės spalva (R)
32. Sėdimųjų vietų skaičius: įskaitant vairuotojo vietą (S.1)
33. Sėdimųjų vietų skaičius: stovimųjų vietų skaičius (jei yra) (S.2)
34. Didžiausias greitis (km/h) (T)
35. Triukšmo lygis: stovinčios transporto priemonės (dB(A)) (U.1)
36. Triukšmo lygis: varikliui sukantis tam tikru sūkių skaičiumi (min-1) (U.2)
37. Triukšmo lygis: pravažiuojančios (dB(A)) (U.3)
38. Išmetamosios dujos: CO (g/km arba g/kWh) (V.1)
39. Išmetamosios dujos: HC (g/km arba g/kWh) (V.2)
40. Išmetamosios dujos: NOx (g/km arba g/kWh) (V.3)
41. Išmetamosios dujos: HC + NOx (g/km) (V.4)
42. Išmetamosios dujos: kietosios dalelės (dyzelinių variklių) (g/km arba g/kWh) (V.5)
43. Išmetamosios dujos: patikslintas absorbcijos koeficientas (dyzelinių variklių) 
(min-1)

(V.6)

44. Išmetamosios dujos: CO2 (g/km) (V.7)
45. Išmetamosios dujos: bendras degalų sunaudojimas per bandomąjį transporto 
priemonės važiavimo ciklą mieste ir užmiestyje (l/100 km),

(V.8)

46. Išmetamosios dujos: EB tipo patvirtinimo aplinkos kategorijos ženklas; nuoroda į 
versiją, taikomą pagal Direktyvą 70/220/EEB arba Direktyvą 88/77/EEB

(V.9)

47. Degalų bako (-ų) talpa (litrais) (W)
48. Paskutinės techninės apžiūros data --
49. Kitos techninės apžiūros data --
50. Rida --
51. Transporto priemonė sunaikinta (Taip/Ne) --
52. Sunaikinimo liudijimo išdavimo data1 --
53. Sunaikinimo liudijimą išdavusi įstaigai arba įmonė --
54. Sunaikinimo priežastis --
55. Transporto priemonė pavogta (Taip/Ne) --
56. Pavogtas registracijos liudijimas ir (arba) numerio ženklai (Taip/Ne) --
57. Neaktyvioji registracija --
58. Sustabdyta registracija --
59. Registracijos numerio pakeitimas --
59a. Transporto priemonė pasisavinta (Taip/Ne) --
60. Techninė apžiūra, reikalinga po avarijos, kurios metu transporto priemonė --

                                               
1 Kaip nurodyta 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34) su pakeitimais.



PE508.284v02-00 48/67 RR\944554LT.doc

LT

smarkiai sugadinta
61. Papildomas tikrinimas reikalingas pakeitus ar patikslinus 9–47 duomenų 
elementus 
61a. Transporto priemonė eksportuota (Taip/Ne)
61b. Laikino registracijos liudijimo išdavimo data
61c. Rida laikino registracijos liudijimo išdavimo metu

Pagrindimas

Dėl 4b elemento: kai kurių išperkamosios nuomos rūšių atveju nuosavybės teisė perduodama 
nuomininkui. Tačiau išperkamosios nuomos laikotarpiu vairuotojas negali perregistruoti 
transporto priemonės. Valstybės narės, kuriose teikiamos tokios paslaugos, yra linkusios 
registruoti šalį, turinčią „finansinių interesų“. Dėl 13a elemento: transporto priemonių 
importas ir eksportas nebus galimas neturint atitikties sertifikato. Dėl 50 elemento: siekiant 
kovoti su sukčiavimu, valstybės narės perregistruojant turėtų dalintis informacija apie 
transporto priemonės ridą. Dėl 59a elemento: Išperkamąja nuoma išnuomotos ar nuomotos 
transporto priemonės paprastai neklasifikuojamos kaip „pavogtos“. Daugelis policijos 
tarnybų naudoja klasifikatorių „pasisavinta“.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Keitimasis informacija atliekamas 
naudojant sąveikias elektronines 
priemones, nesikeičiant kitų duomenų 
bazių duomenimis. Šis pasikeitimas 
informacija atliekamas ekonomiškai 
efektyviu ir saugiu būdu, užtikrinant 
perduodamų duomenų saugą ir apsaugą,
kiek įmanoma naudojant esamą 
programinę įrangą.

1. Keitimasis informacija atliekamas 
naudojant sąveikias elektronines 
priemones, nesikeičiant kitų duomenų 
bazių duomenimis. Šis pasikeitimas 
informacija atliekamas ekonomiškai 
efektyviu ir saugiu būdu, užtikrinant 
perduodamų duomenų saugą ir apsaugą, 
naudojant Eucaris.

Pagrindimas

Jau egzistuoja visiškai veikianti informacinė sistema, kurią valstybės narės naudoja ir turi. 
Kaip pademonstruota IMCO klausyme šiuo klausimu, EUCARIS jau naudojama 
perregistravimui. Šis metodas yra veiksmingesnis ir ekonomiškai efektyvesnis nei naujų, kitų 
nei EUCARIS sistemų kūrimas.
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Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė padengia savo 
sąnaudas, susijusias su 1 punkte nurodytos 
programinės įrangos administravimu, 
naudojimu ir priežiūra.

3. Kiekviena valstybė narė padengia savo 
sąnaudas, susijusias su 1 punkte nurodytos 
programinės įrangos administravimu, 
naudojimu ir priežiūra, neužkraudama 
papildomos finansinės naštos piliečiams ir 
įmonėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių 
perkėlimas, kaip gerą pradinį tašką ir remia pastangas sukurti transporto priemonių 
perregistravimo ES lygmens teisinę sistemą. Tačiau pranešėjas mano, kad būtų galima 
patikslinti siūlomo reglamento tikslus ir turinį ir kad svarbu, kad teisės aktų leidėjai 
kruopščiai apsvarstytų visus šio pasiūlymo aspektus. Tik tuomet visapusiškai veiks transporto 
priemonių perregistravimas Europos Sąjungoje. 

automobilio pasiėmimas į kitą šaly buvo nustatytas kaip vienas iš dvidešimties Europos 
piliečiams didžiausią susirūpinimą bendrojoje rinkoje keliančių dalykų. Taigi, pranešėjas 
siekia kuo labiau sumažinti automobilio perregistravimo kitoje ES valstybėje narėje 
formalumus ir tuo pat metu užtikrinti glaudesnį transporto priemonių registravimo institucijų 
bendradarbiavimą. Pagrindinis pasiūlymo tikslas yra užtikrinti, kad transporto priemonė būtų 
registruota vietoje, kurioje ji įprastai naudojama. Siekiant išvengti sukčiavimo ir mokesčių 
vengimo, pranešėjas nori užtikrinti, kad tarptautinės bendrovės vienoje valstybėje narėje 
naudojamų transporto priemonių neregistruotų kitoje valstybėje narėje. 

Pasiūlymas bus naudingas žmonėms, perkantiems ar parduodantiems naudotą automobilį 
kitoje šalyje, kadangi jie nebeprivalės atlikti naujos techninės apžiūros, nes ją valstybės narės 
tarpusavyje pripažins. Siekiant pagerinti kelių eismo saugą, pranešėjas skiria privalomas ir 
pasirenkamas priežastis atsisakyti perregistruoti transporto priemonę. Taip pat, jei transporto 
priemonė yra neapdrausta, registracijos liudijimo turėtojui gali būti neleidžiama jos 
perregistruoti.

Piliečiams perkeliant transporto priemonę iš vienos valstybės narės į kitą dažnai kyla daug 
sunkumų, susijusių su laikinų registracijos liudijimų naudojimu. Tie sunkumai turi būti 
išspręsti. Be to, pranešėjas mano, kad piliečiams ir įmonėms turėtų būti suteikta galimybė 
pasirinkti iš nacionalinių ir Sąjungos spalvų registracijos numerių, kad šie numeriai galėtų 
būti vienodos išvaizdos, nors registracija liktų nacionalinė.

Technologinė pažanga ir ekonominis efektyvumas pranešėjui yra itin svarbūs. Todėl 
keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis turi būti atliekamas elektroniniu 
būdu, naudojant jau esamą sistemą EUCARIS – Europos transporto priemonės ir vairuotojo 
pažymėjimo informacinę sistemą, kurią naudoja dauguma valstybių narių. Naudojant 
EUCARIS ne tik supaprastinamas registravimo procesas, bet ir padedama kovoti su 
automobilių vagystėmis ir su registravimu susijusiu sukčiavimu. Siūlydamas transporto 
priemonių perregistravimo elektronines priemones pranešėjas itin didelį dėmesį teikia 
duomenų apsaugos klausimams. Todėl su duomenų, kuriais keičiamasi, apsauga susijusios 
saugumo priemonės turės būti nuolatos vertinamos ir atnaujinamos.

Galiausiai, kad būtų apribotas neteisėtas registracijos numerių naudojimas, pranešėjas siūlo 
registracijos numeriuose ir transporto priemonėse sumontuoti radijo dažninio atpažinimo 
žymenis (mikroschemas). 
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TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje 
valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje
(COM(2012) 0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

Nuomonės referentas: Hubert Pirker

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanginė dalis

Pasiūlymu dėl reglamento supaprastinami kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių 
transporto priemonių registravimo formalumai ir sąlygos. Pasiūlymu nustatomos tik 
perregistravimo sąlygos ir jis netaikomas nei pradinėms transporto priemonių registravimo 
procedūroms valstybėje narėje, nei variklinių transporto priemonių registracijai trečiojoje 
šalyje.

Atsižvelgdama į tokią tiksliai nustatytą taikymo sritį, Komisija norėtų sumažinti ir 
supaprastinti dabartinius registravimo formalumus ir pasiekti šiuos pagrindinius tikslus:

– užtikrinti laisvą variklinių transporto priemonių judėjimą Europos Sąjungoje;

– sumažinti administracinę naštą piliečiams, įmonėms ir registravimo institucijoms pagal 
2010 m. ES pilietybės ataskaitą „Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ (2010 m. spalio 27 d.
Komisijos pasiūlymas COM(2010) 0603);

– užtikrinti kelių eismo saugą;

– tęsti kovą su netinkamu transporto priemonių registracijos dokumentų naudojimu ir 
vagystėmis laikantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimo 2004/919/EB dėl kovos su 
tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis (OL L389, 
2004 12 30, p.28), nuostatų.

Todėl šiame pasiūlyme bus:

– paaiškinta, kurioje valstybėje narėje turėtų būti registruojama iš vienos valstybės narės į kitą 
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perkeliama variklinė transporto priemonė, nustatant įprastinės gyvenamosios vietos sąvoką ir 
apibrėžiant jos kriterijus tekste;

– nustatytas suderintas šešių mėnesių laikotarpis, per kurį registracijos liudijimo turėtojas, 
kuris savo įprastinę gyvenamąją vietą perkėlė į kitą valstybę narę, turi kreiptis dėl 
perregistravimo;

– organizuotas įvairių registravimo institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis duomenimis 
elektroninėmis priemonėmis;

– organizuotas kitoje valstybėje narėje išduotų dokumentų ir atliktos techninės apžiūros 
pripažinimas;

– tiksliai apibrėžta, kokiais atvejais registravimo institucijos turi teisę atsisakyti registruoti 
variklinę transporto priemonę, įregistruotą kitoje valstybėje narėje.

2. Su transportu susiję pasiūlymo aspektai

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama sumažinti administracinę 
naštą piliečiams ir įmonėms sprendžiant su transportu susijusius klausimus. Transporto ir 
turizmo komitetas jau pareiškė savo nuomonę dėl 20 pagrindinių Europos piliečių ir įmonių 
susirūpinimą keliančių klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo (2012/2044(INI)) ir nurodė 
savo poziciją dėl tarpvalstybinio automobilių perkėlimo supaprastinimo.

Taigi, pranešėjo pateikiamais pakeitimais siekiama įtraukti komiteto nuomonę ir didžiausią 
dėmesį skirti procedūros supaprastinimui, užtikrinant kuo didesnę kelių eismo saugą. Todėl 
pranešėjas pabrėžia būtinybę visapusiškai įgyvendinti ES teisės principus dėl automobilių 
registravimo kitoje valstybėje narėje.

Pranešėjas taip pat pripažįsta Europos Komisijos 2012 m. liepos 13 d. pateiktą techninės 
apžiūros paketą ir pabrėžia jo suderinamumo su šiuo pasiūlymu svarbą.

Pranešėjas džiaugiasi, kad pasiūlyme buvo tinkamai atsižvelgta į duomenų apsaugos 
reikalavimus ir kad į jį buvo aiškiai įtrauktos kelios specialios duomenų apsaugos priemonės.
Atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m. liepos 9 d.
pateiktą nuomonę, jis pateikia pasiūlymų dėl konkretesnių nuostatų, kuriomis iš esmės 
siekiama patikslinti Komisijos pasiūlymą.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) laisvas prekių judėjimas – tai 
Europos Sąjungos pagrindas. Nepaisant 
to, ES piliečiai susiduria su sudėtingais 
formalumais, visų pirma susijusiais su jų 
transporto priemonės perregistravimu 
kitoje valstybėje narėje ir papildomomis 
išlaidomis¹. Siekiant supaprastinti 
tarpvalstybinį automobilių perkėlimą, turi 
būti visapusiškai įgyvendinti ES teisės dėl 
automobilių registravimo kitoje valstybėje 
narėje principai ir nustatyti aukšti 
suderintų registracijos liudijimų saugumo 
standartai, kad būtų sumažintos pavogtų 
transporto priemonių aprūpinimo 
suklastotais registracijos liudijimais 
galimybės ar sumažėtų tokių automobilių 
perregistravimo atvejų;
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Transporto ir turizmo komiteto nuomone dėl 20 pagrindinių 
Europos piliečiams ir įmonėms nerimą keliančių klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo 
(2012/2044(INI)) ir jame pabrėžiama būtinybė visapusiškai įgyvendinti taikytinus ES teisės 
aktus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
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sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms.
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros pripažinimą ir kuria 
būtų organizuojamas kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms.
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros (kaip numatyta 
Reglamente 2013/...xx dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų 
periodinės techninės apžiūros, 
Reglamente 2013/...xx dėl Sąjungoje 
važinėjančių komercinių transporto 
priemonių techninio patikrinimo kelyje ir 
Direktyvoje 2013/...xx dėl transporto 
priemonių registracijos dokumentų)
pripažinimą ir kuria būtų organizuojamas 
kompetentingų institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reglamentą susieti su šiuo metu Parlamento svarstomu techninės 
apžiūros paketu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
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papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms.
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros pripažinimą ir kuria 
būtų organizuojamas kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms.
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros pripažinimą ir kuria 
būtų organizuojamas kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis; ypatingą dėmesį 
reikia skirti kovai su odometrų duomenų 
klastojimu ir jo poveikiui vartotojų 
pasitikėjimui vykdant tarpvalstybinę 
prekybą ir kelių eismo saugai;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šiuo reglamentu nedaroma žala 
svarbiems principams ir apsaugos 
priemonėms, susijusioms su kelių eismo 
sauga. Siekiant sumažinti administracinę 
naštą piliečiams ir pramonei bei užtikrinti 
dinamišką techninės apžiūros metodų ir 
turinio kūrimą, labai svarbu suderinti 
variklinių transporto priemonių ir jų 
priekabų techninės apžiūros taisykles.
Siekiant, kad valstybės narės abipusiškai 
pripažintų atliktą techninę apžiūrą, turi 
būti nustatytos bendros apibrėžtys ir 
palyginami apžiūros standartai, kurių 
turėtų laikytis visos valstybės narės;
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Pagrindimas

Vykdant supaprastintą kitoje valstybėje narėje registruotų transporto priemonių registravimo 
procedūrą neturėtų būti reikalaujama atlikti papildomos techninės apžiūros, išskyrus tam 
tikrus, tinkamai pagrįstus atvejus. Todėl itin svarbu, kad būtų laikomasi Europos standartų ir 
kad juos įgyvendintų visos valstybės narės. Taip pat žr. Komiteto nuomonę dėl 20 pagrindinių 
Europos piliečiams ir įmonėms nerimą keliančių klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo 
(2012/2044(INI)).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į 2011 m. spalio 25 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/82/ES, kuria sudaromos 
palankesnės sąlygos keistis informacija 
tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo 
saugos taisyklių pažeidimus, siekiant, kad 
valstybės narės, kurioje pateiktas 
prašymas įregistruoti transporto 
priemonę, kuri jau įregistruota kitoje 
valstybėje narėje, valdžios institucijos 
galėtų patikrinti, ar užbaigta galima su ta 
transporto priemone susijusių kelių eismo 
taisyklių pažeidimo nagrinėjimo 
procedūra;

Pagrindimas

Pasiūlyme turėtų būti pateiktos nuostatos kelių eismo saugai gerinti ir kovoti su 
nebaudžiamumu už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Todėl institucijoms reikėtų sudaryti 
sąlygas prieš įregistruojant transporto priemonę patikrinti, ar nevyksta su ja susijusi kelių 
eismo taisyklių pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybės narės turi užtikrinti, kad 
transporto priemonių registravimo 
institucijos laikytųsi šio reglamento 
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reikalavimų. Todėl jos turi įgyvendinti su 
abipusiu pripažinimu ir elektroniniu 
duomenų keitimusi susijusias nuostatas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms
transporto priemonėms:

1. Šis reglamentas taikomas registruojant 
šias variklines transporto priemones:

Pagrindimas

Paaiškinamas reglamento tikslas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus šešiems mėnesiams kitoje 
valstybėje narėje įregistruotos ir esančios 
transporto priemonės savininkas vis dar 
gali prašyti savo transporto priemonę 
įregistruoti gyvenamojoje valstybėje 
narėje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamos registravimo taisyklės tuo atveju, kai pilietis turi vieną 
transporto priemonę gyvenamojoje valstybėje narėje ir kitą transporto priemonę, kuri lieka 
kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Renkant ir tvarkant pirmoje dalyje 
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minimus duomenis laikomasi Europos ir 
nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m.
liepos 9 d. nuomonę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) jei kitos privalomos techninės 
apžiūros liudijimo išdavimo data praėjusi.

Pagrindimas

Jei techninės apžiūros liudijimo išdavimo data praėjusi, transporto priemonių registravimo 
institucija turi atlikti tokio automobilio techninę apžiūrą, kad būtų užtikrinta kelių eismo 
sauga.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įregistravus kitoje valstybėje narėje 
įregistruotą transporto priemonę, 
atitinkama transporto priemonių 
registravimo institucija nedelsdama apie tai 
praneša valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė paskutinį kartą įregistruota, 
registravimo institucijai, remdamasi 
7 straipsniu.

5. Kai vienoje valstybėje narėje 
įregistruota transporto priemonė 
perregistruojama kitoje valstybėje narėje, 
atitinkama transporto priemonių 
registravimo institucija nedelsdama apie tai 
praneša valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė paskutinį kartą įregistruota, 
registravimo institucijai, remdamasi 
7 straipsniu.

Pakeitimas 12
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kai nėra variklinių transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
draudimo, tačiau šis draudimas yra 
būtina transporto priemonės registravimo 
sąlyga;

Pagrindimas

Variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas itin prisideda 
prie asmenų, nukentėjusių per eismo įvykius, apsaugos ir jis turi likti būtina transporto 
priemonių registravimo sąlyga šalyse, kurios šį principą taiko nacionaliniuose teisės aktuose.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pavogti, išskyrus atvejus, kai 
registracijos liudijimo turėtojas gali aiškiai 
įrodyti transporto priemonės nuosavybę;

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pamesti ar pavogti, išskyrus 
atvejus, kai registracijos liudijimo turėtojas 
gali aiškiai įrodyti arba transporto 
priemonės nuosavybę, arba tai, kad jis yra 
teisėtas registracijos dokumentų turėtojas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad teisėtas registracijos dokumentų turėtojas gali 
teisiškai skirtis nuo transporto priemonės savininko ir todėl, aiškiai įrodęs savo padėtį, jis 
gali išvengti institucijų sprendimo atsisakyti įregistruoti transporto priemonę.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) praėjusi kitos privalomos techninės 
apžiūros liudijimo išdavimo data.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 4 straipsnio pakeitimu, pagal kurį registravimo institucija gali atlikti 
transporto priemonės techninę apžiūrą, jei privalomos techninės apžiūros liudijimo išdavimo 
data praėjusi.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pavogti, išskyrus atvejus, kai 
registracijos liudijimo turėtojas gali aiškiai 
įrodyti transporto priemonės nuosavybę;

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pamesti ar pavogti, išskyrus 
atvejus, kai registracijos liudijimo turėtojas 
gali aiškiai įrodyti transporto priemonės 
nuosavybę ar tai, kad jis yra teisėtas 
registracijos dokumentų turėtojas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad teisėtas registracijos dokumentų turėtojas gali 
teisiškai skirtis nuo transporto priemonės savininko ir todėl, aiškiai įrodęs savo padėtį, jis 
gali išvengti institucijų sprendimo atsisakyti įregistruoti transporto priemonę.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad būtų nustatytos bendros procedūros ir 
sąlygos, taikytinos 2 dalyje nurodytai 
programinei įrangai, įskaitant duomenų, 
kuriais keičiamasi, formatą, elektroninės 
paieškos nacionaliniuose elektroniniuose 
registruose ir prieigos prie jų technines 
procedūras, prieigos procedūras ir saugos 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami taikant 12 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad būtų nustatytos bendros procedūros ir 
sąlygos, taikytinos 2 dalyje nurodytai 
programinei įrangai, įskaitant duomenų, 
kuriais keičiamasi, formatą, elektroninės 
paieškos nacionaliniuose elektroniniuose 
registruose ir prieigos prie jų technines 
procedūras, prieigos procedūras ir saugos 
mechanizmus.

Komisija taip pat nuolat vertina apsaugos 
priemonių, susijusių su duomenų, kuriais 
keičiamasi, apsauga, tinkamumą 
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atsižvelgdama į technologinę plėtrą ir 
rizikos raidą. Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kad prireikus 
atnaujintų apsaugos priemones.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m.
liepos 9 d. nuomonę.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji prekiauja transporto priemonėmis
arba teikia jų remonto, priežiūros arba 
bandymo paslaugas;

b) ji gamina transporto priemones arba 
jomis prekiauja, arba teikia jų remonto, 
priežiūros arba bandymo paslaugas;

Pagrindimas

Svarbu, kad į šią dalį būtų įtraukta transporto priemonių gamintojų veikla, nes ją vykdant taip 
pat būtina išduoti profesinės paskirties registracijos liudijimus, kaip ir vykdant kitą išvardytą 
veiklą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ji yra geros reputacijos ir turi reikiamą 
profesinę kompetenciją.

c) ji turi reikiamą profesinę kompetenciją.

Pagrindimas

Reputacija yra subjektyvus vertinimo kriterijus, todėl šiam reglamentui jis netaikomas.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Transporto priemonės profesinės 
paskirties registracijos liudijimai galioja 
ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Liudijimai 
nebegalioja, kai nesilaikoma bent vieno iš 
šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kriterijų.

Pagrindimas

Transporto priemonės profesinės paskirties registracijos liudijimų galiojimas turėtų būti 
laikomas esminiu dalyku, kurio nepakanka nustatyti tik deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad nustatytų transporto priemonės 
profesinės paskirties liudijimo formatą ir 
modelį.

Išbraukta.

Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Transporto priemonės profesinės paskirties liudijimo formatas ir modelis nustatyti 
Direktyvoje 1999/37/EB. Todėl šį aspektą reikėtų nagrinėti persvarstant šią direktyvą (kurią 
šiuo metu nagrinėja Europos Parlamentas ir Taryba), o ne šį reglamentą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šio straipsnio nuostatos nedaro 
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poveikio galiojančioms nacionalinėms 
taisyklėms, susijusioms su laikinąja ir 
profesinės paskirties registracija.

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas variklinių transporto priemonių perregistravimui kitoje valstybėje 
narėje. Siekiama paaiškinti, kad su laikinąja ir profesinės paskirties registracija susijusioms 
nacionalinės teisės nuostatoms nedaromas poveikis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Transporto priemonių registravimo 
institucijos užtikrina nesudėtingą 
visuomenės prieigą prie duomenų, 
susijusių su transporto priemonių 
registravimu, tvarkymo taisyklių, įskaitant 
informaciją apie išsaugojimo terminus ir 
Direktyvos 95/46/EB 10 ir 
11 straipsniuose numatytą reikalingą 
informaciją.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m.
liepos 9 d. nuomonę.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. Jei ši 
ataskaita buvo parengta, įgaliojimų 
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suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba prieštarauja tokiam 
pratęsimui likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Pagrindimas

Atspindima įprastinė Parlamento pozicija, kad įgaliojimai neturėtų būti suteikiami neribotam 
laikotarpiui ir kad Komisija turėtų pranešti, kaip ji pasinaudojo savo įgaliojimais, prieš 
apsvarstant įgaliojimų pratęsimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [ketveri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, jei būtina, pateikia 
atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento 
keitimo ir kitų Sąjungos aktų suderinimo , 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio 
administracinio supaprastinimo galimybes 
piliečiams ir įmonėms.

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [dveji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, jei būtina, pateikia 
atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento 
keitimo ir kitų Sąjungos aktų suderinimo , 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio 
administracinio supaprastinimo galimybes 
piliečiams ir įmonėms.

Pagrindimas

Sutrumpinus Komisijos ataskaitos pateikimo Parlamentui ir Tarybai terminą bus pagerinta 
teisės aktų kontrolė.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [ketveri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, jei būtina, pateikia 

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [ketveri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Šioje ataskaitoje taip pat 
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atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento 
keitimo ir kitų Sąjungos aktų suderinimo , 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio 
administracinio supaprastinimo galimybes 
piliečiams ir įmonėms.

pateikiama informacija apie tai, kaip 
skirtingos valstybės narės įgyvendina 
reglamentą nacionaliniu lygmeniu.
Komisija, jei būtina, pateikia atitinkamus 
pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo ir 
kitų Sąjungos aktų suderinimo , visų pirma 
atsižvelgiant į tolesnio administracinio 
supaprastinimo galimybes piliečiams ir 
įmonėms.
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