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Pakeitimas 294
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Siekiant, kad būtų sukurta ir veiktų 
Sąjungos vidaus rinka, valstybių narių 
patvirtinimo sistemas tikslinga pakeisti 
visiško suderinimo principu grindžiama 
Sąjungos patvirtinimo procedūra tuo pačiu 
tinkamai atsižvelgiant į naudos ir sąnaudų 
įvertinimą ir ypatingą dėmesį skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

(2) Siekiant, kad būtų sukurta ir veiktų 
Sąjungos vidaus rinka bei būtų skatinamas 
pramonės konkurencingumas, valstybių 
narių patvirtinimo sistemas tikslinga 
pakeisti visiško suderinimo principu 
grindžiama Sąjungos patvirtinimo 
procedūra tuo pačiu tinkamai atsižvelgiant 
į naudos ir sąnaudų įvertinimą ir ypatingą 
dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

Or. lt

Pakeitimas 295
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio kelių 
eismo sauga, darbo sauga ir aplinkosauga, 
reikėtų suderinti techninius reikalavimus ir 
aplinkosaugos standartus, taikomus 
transporto priemonėms, sistemoms, 
sudedamosioms dalims ir atskiriems 
techniniams mazgams atsižvelgiant į tipo 
patvirtinimą.

(5) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio kelių 
eismo sauga, darbo sauga, aplinkosauga ir 
suderinta ES tipo patvirtinimo sistema, 
reikėtų suderinti techninius reikalavimus ir 
aplinkosaugos standartus, taikomus 
transporto priemonėms, sistemoms, 
sudedamosioms dalims ir atskiriems 
techniniams mazgams atsižvelgiant į tipo 
patvirtinimą.

Or. lt
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Pakeitimas 296
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Tikslinga nustatyti principą, pagal kurį 
transporto priemonės privalo būti 
projektuojamos, konstruojamos ir 
surenkamos taip, kad transporto 
priemonėse esančių asmenų ir kitų kelių 
eismo dalyvių sužeidimo rizika būtų kuo 
mažesnė. Šiuo tikslu gamintojai turi 
užtikrinti, kad transporto priemonės atitiktų 
šiame reglamente išdėstytus atitinkamus 
reikalavimus. Į šias nuostatas, be kitų 
reikalavimų, reikėtų įtraukti reikalavimus, 
susijusius su transporto priemonės 
konstrukciniu vientisumu, sistemomis, 
padedančiomis vairuotojui kontroliuoti 
transporto priemonę, sistemoms, 
užtikrinančiomis matomumą ir 
informuojančiomis jį apie transporto 
priemonės būklę ir aplinką, transporto 
priemonės apšvietimo sistemomis, 
transporto priemonėje esančių asmenų 
apsaugos sistemomis, transporto priemonės 
išore ir reikmenimis, transporto priemonės 
mase, matmenimis ir transporto priemonės 
padangomis.

(13) Tikslinga nustatyti principą, pagal kurį 
transporto priemonės privalo būti 
projektuojamos, konstruojamos ir 
surenkamos taip, kad transporto 
priemonėse esančių asmenų ir kitų kelių 
eismo dalyvių sužeidimo rizika būtų kuo 
mažesnė, o Sąjungos vidaus rinka būtų 
apsaugota nuo nekokybiškų, pavojingų 
gyvybei, kenksmingų sveikatai ir žalingų 
aplinkai žemės ir miškų ūkio transporto 
priemonių. Šiuo tikslu gamintojai turi 
užtikrinti, kad transporto priemonės atitiktų 
šiame reglamente išdėstytus atitinkamus 
reikalavimus. Į šias nuostatas, be kitų 
reikalavimų, reikėtų įtraukti reikalavimus, 
susijusius su transporto priemonės 
konstrukciniu vientisumu, sistemomis, 
padedančiomis vairuotojui kontroliuoti 
transporto priemonę, sistemoms, 
užtikrinančiomis matomumą ir 
informuojančiomis jį apie transporto 
priemonės būklę ir aplinką, transporto 
priemonės apšvietimo sistemomis, 
transporto priemonėje esančių asmenų 
apsaugos sistemomis, transporto priemonės 
išore ir reikmenimis, transporto priemonės 
mase, matmenimis ir transporto priemonės 
padangomis.

Or. lt

Pakeitimas 297
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Siekiant išvengti nesąžiningos 
konkurencijos su kelių statybos transporto 
priemonėmis, kelių statybos darbams 
naudojamos transporto priemonės, 
kurioms taikomos šio reglamento 
nuostatos, turi atitikti kelių transporto 
priemonėms keliamus reikalavimus.

Or. nl

Pakeitimas 298
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų 
techninių mazgų gamintojai galėtų teikti 
paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo 
ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie 
gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros 
tik transporto priemonių gamintojų 
turimos informacijos, t. y. techninės 
informacijos, įskaitant brėžinius, 
reikalingus antrinei dalių rinkai skirtų 
dalių gamybai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų (20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų 
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techninių mazgų gamintojai galėtų teikti 
paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo 
ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie 
gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik 
transporto priemonių gamintojų turimos 
informacijos, t. y. techninės informacijos, 
įskaitant brėžinius, reikalingus antrinei 
dalių rinkai skirtų dalių gamybai. 

techninių mazgų gamintojai galėtų teikti 
paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo 
ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie 
gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik 
transporto priemonių gamintojų turimos 
informacijos, t. y. techninės informacijos, 
reikalingos antrinei dalių rinkai skirtų 
dalių gamybai. 

Or. en

Pagrindimas

Sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojai neturėtų turėti prieigos prie brėžinių. 
Brėžiniai yra intelektinė transporto priemonės gamintojo nuosavybė ir neturi būti atskleisti 
trečiosioms šalims. Remiantis XVI skyriumi dėl remonto ir techninės priežiūros informacijos, 
informacija, kuri turi būti pateikta, yra išvardyta 47 straipsnio 3 dalyje. 

Pakeitimas 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų 
techninių mazgų gamintojai galėtų teikti 
paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo 
ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie 
gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik 
transporto priemonių gamintojų turimos 
informacijos, t. y. techninės informacijos, 
įskaitant brėžinius, reikalingus antrinei 
dalių rinkai skirtų dalių gamybai. 

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų 
techninių mazgų gamintojai galėtų teikti 
paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo 
ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie 
gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik 
transporto priemonių gamintojų turimos 
informacijos, t. y. techninės informacijos, 
reikalingos antrinei dalių rinkai skirtų 
dalių gamybai. 

Or. en

Pakeitimas 301
Pier Antonio Panzeri
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų 
techninių mazgų gamintojai galėtų teikti 
paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo 
ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie 
gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik 
transporto priemonių gamintojų turimos 
informacijos, t. y. techninės informacijos, 
įskaitant brėžinius, reikalingus antrinei 
dalių rinkai skirtų dalių gamybai. 

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų 
techninių mazgų gamintojai galėtų teikti 
paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo 
ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie 
gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik 
transporto priemonių gamintojų turimos 
informacijos, t. y. techninės informacijos, 
įskaitant nepatentuotus brėžinius, 
reikalingus antrinei dalių rinkai skirtų dalių 
gamybai. 

Or. en

Pakeitimas 302
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas srityse, būtina neribojama 
standartinio formato, kuriuo galima 
naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie transporto priemonių 
remonto informacijos ir veiksminga 
konkurencija transporto priemonių 
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos paslaugų rinkoje. Didelė 
dalis tokios informacijos yra susijusi su 
vidinėmis diagnostikos (OBD) sistemomis 
ir jų sąveika su kitomis transporto 
priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti 
technines specifikacijas, kurių turėtų būti 
laikomasi gamintojų svetainėse, ir 
tikslines priemones, kuriomis būtų 

Išbraukta.
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užtikrinta tinkama mažųjų ir vidutinių 
įmonių prieiga.

Or. en

Pakeitimas 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina neribojama
standartinio formato, kuriuo galima 
naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie transporto priemonių remonto 
informacijos ir veiksminga konkurencija 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. 
Didelė dalis tokios informacijos yra 
susijusi su vidinėmis diagnostikos (OBD) 
sistemomis ir jų sąveika su kitomis 
transporto priemonių sistemomis. Tikslinga 
nustatyti technines specifikacijas, kurių 
turėtų būti laikomasi gamintojų svetainėse, 
ir tikslines priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama mažųjų ir vidutinių 
įmonių prieiga. 

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina standartinio 
formato, kuriuo galima naudotis techninei 
informacijai rasti, prieiga prie transporto 
priemonių remonto informacijos ir 
veiksminga konkurencija traktorių
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis 
tokios informacijos yra susijusi su 
vidinėmis diagnostikos (OBD) sistemomis 
ir jų sąveika su kitomis transporto 
priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti 
technines specifikacijas, kurių turėtų būti 
laikomasi gamintojų svetainėse, 
atsižvelgiant į protingumo ir 
proporcingumo principą, taikomą ir tam 
tikrų rūšių transporto priemonių 
pardavimo mastui, ir (arba) gamintojų 
veiklai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti 21 konstatuojamąją dalį su XVI skyriumi ir susijusiais siūlomais 
pakeitimais. Vadovaujantis nediskriminavimo principu nepriklausomi operatoriai turi gauti 
tokią pat standartiniu formatu pateikiamą informaciją, kokią gauna įgalioti platintojai ir 
remonto įmonės. R kategorijos (priekabos) ir S kategorijos (keičiama velkamoji įranga) 
transporto priemonėms neturėtų būti taikomi remonto ir techninės priežiūros informacijos 
reikalavimai. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas MVĮ.
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Pakeitimas 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina neribojama
standartinio formato, kuriuo galima 
naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie transporto priemonių remonto 
informacijos ir veiksminga konkurencija 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. 
Didelė dalis tokios informacijos yra 
susijusi su vidinėmis diagnostikos (OBD) 
sistemomis ir jų sąveika su kitomis 
transporto priemonių sistemomis. Tikslinga 
nustatyti technines specifikacijas, kurių 
turėtų būti laikomasi gamintojų svetainėse, 
ir tikslines priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama mažųjų ir vidutinių 
įmonių prieiga. 

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina tinkama
standartinio formato, kuriuo galima 
naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie traktorių remonto informacijos 
ir veiksminga konkurencija transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis 
tokios informacijos yra susijusi su 
vidinėmis diagnostikos (OBD) sistemomis 
ir jų sąveika su kitomis transporto 
priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti 
technines specifikacijas, kurių turėtų būti 
laikomasi gamintojų svetainėse, tinkamai 
vadovaujantis proporcingumo principu, 
kurį taikant atsižvelgiama į pardavimo
mastą ir į mažųjų ir vidutinių gamintojų
galimybes. 

Or. en

Pakeitimas 305
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina neribojama 
standartinio formato, kuriuo galima 

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas srityse, būtina neribojama 
standartinio formato, kuriuo galima 
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naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie transporto priemonių remonto 
informacijos ir veiksminga konkurencija 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. 
Didelė dalis tokios informacijos yra 
susijusi su vidinėmis diagnostikos (OBD) 
sistemomis ir jų sąveika su kitomis 
transporto priemonių sistemomis. Tikslinga 
nustatyti technines specifikacijas, kurių 
turėtų būti laikomasi gamintojų svetainėse, 
ir tikslines priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama mažųjų ir vidutinių 
įmonių prieiga. 

naudotis techninei informacijai rasti, 
prieiga prie transporto priemonių remonto 
informacijos ir veiksminga konkurencija 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. 
Didelė dalis tokios informacijos yra 
susijusi su vidinėmis diagnostikos (OBD) 
sistemomis ir jų sąveika su kitomis 
transporto priemonių sistemomis. Tikslinga 
nustatyti technines specifikacijas, kurių 
turėtų būti laikomasi gamintojų svetainėse, 
ir tikslines priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama mažųjų ir vidutinių 
įmonių prieiga, atsižvelgiant į 
proporcingumo principą. 

Or. en

Pakeitimas 306
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Svarbu, kad visos suinteresuotosios 
šalys nustatytų aiškų ryšį tarp šio 
reglamento ir Direktyvos 2006/42/EB dėl 
mašinų34, kad būtų išsiaiškinta, kokius 
reikalavimus turi atitikti konkretus 
produktas.

(27) Svarbu, kad visos suinteresuotosios 
šalys nustatytų aiškų ryšį tarp šio 
reglamento ir Direktyvos 2006/42/EB dėl 
mašinų34, kad būtų išvengta sutapimų ir
išsiaiškinta, kokius reikalavimus turi 
atitikti konkretus produktas.

Or. nl

Pakeitimas 307
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) (U kategorijos) mobiliosioms 
mašinoms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 308
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) (T kategorijos) universalioms 
visureigėms transporto priemonėms. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atskirti žemės ir miškų ūkio paskirties transporto priemones nuo dvigubos paskirties 
keturračių. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pagrindimą, žiūrėkite 3 straipsnio 
pakeitimus, susijusius su universaliomis visureigėmis transporto priemonėmis ir ne keliais 
važiuoti pritaikytomis transporto priemonėmis (SbS).

Pakeitimas 309
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) (T kategorijos) ne keliais važiuoti 
pritaikytoms transporto priemonėms 
(SbS). 

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama atskirti žemės ir miškų ūkio paskirties transporto priemones nuo dvigubos paskirties 
keturračių. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pagrindimą, žiūrėkite 3 straipsnio 
pakeitimus, susijusius su universaliomis visureigėmis transporto priemonėmis ir ne keliais 
važiuoti pritaikytomis transporto priemonėmis (SbS).

Pakeitimas 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas 
keičiamosioms mašinoms, kurios visiškai 
pakyla nuo žemės paviršiaus, kai 
transporto priemonė, prie kurios jos 
tvirtinamos, važiuoja keliu. 

2. Šis reglamentas netaikomas 
keičiamosioms mašinoms, kurios visiškai 
pakyla nuo žemės paviršiaus arba kurios 
negali suktis aplink vertikalią ašį, kai 
transporto priemonė, prie kurios jos 
tvirtinamos, važiuoja keliu. 

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose keičiamosiose mašinose dėl svorio paskirstymo įrengtas pagalbinis laisvai 
besisukantis mechanizmas. Keičiamosios mašinos tvirtinamos prie traktoriaus ir negali suktis 
aplink vertikalią ašį. Šis papildomas mechanizmas nekelia jokios papildomos rizikos 
transporto priemonės ir keičiamųjų mašinų deriniui. Todėl tikslinga netaikyti reglamento ir 
šioms mašinoms. 

Pakeitimas 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas 
keičiamosioms mašinoms, kurios visiškai 
pakyla nuo žemės paviršiaus, kai 
transporto priemonė, prie kurios jos 

2. Šis reglamentas netaikomas 
keičiamosioms mašinoms, kurios visiškai 
pakyla nuo žemės paviršiaus arba negali 
suktis aplink vertikalią ašį, kai transporto 
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tvirtinamos, važiuoja keliu. priemonė, prie kurios jos tvirtinamos, 
važiuoja keliu. 

Or. en

Pakeitimas 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mobiliųjų mašinų, Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

U kategorijos mobiliosiosios mašinos neturėtų būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį, 
nes apima gaminius, naudojamus ne tik žemės ūkio ir miškininkystės, bet ir įvairiuose kituose 
sektoriuose, kuriems taikomi kiti galiojantys teisės aktai, nesuderinami su pasiūlyto 
reglamento struktūra. 

Pakeitimas 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mobiliųjų mašinų, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) (C kategorijos) vikšrinių traktorių, 

Or. en

Pakeitimas 315
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) T kategorijos transporto priemonių, 
pažymėtų žymeniu „b“, 

Or. en

Pakeitimas 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) (C kategorijos) vikšrinių traktorių, 

Or. en

Pakeitimas 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) (T4.1 ir T4.2 kategorijų) specialios 
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paskirties ratinių traktorių, 

Or. en

Pakeitimas 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) T4.1 ir T4.2 kategorijų specialios 
paskirties ratinių traktorių, 

Or. en

Pakeitimas 319
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. priekaba – tai bet kokia velkamoji žemės 
ar miškų ūkio transporto priemonė, skirta 
daugiausia kroviniams vežti, suprojektuota 
būti velkama žemės ar miškų ūkio 
paskirties traktoriaus ir neskirta 
medžiagoms apdoroti, o šios transporto 
priemonės techniškai leistinos bendrosios 
masės ir jos masės be krovinio santykis yra 
ne mažesnis kaip 3,0; 

9. priekaba – tai bet kokia velkamoji žemės 
ar miškų ūkio transporto priemonė, skirta 
daugiausia kroviniams vežti arba 
medžiagoms apdoroti, suprojektuota būti 
velkama žemės ar miškų ūkio paskirties 
traktoriaus, o šios transporto priemonės 
techniškai leistinos bendrosios masės ir jos 
masės be krovinio santykis yra ne mažesnis 
kaip 2,0; 

Or. en

Pakeitimas 320
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. keičiama velkamoji įranga – bet kokia
žemės ar miškų ūkyje naudojama
transporto priemonė, suprojektuota būti 
velkama traktoriaus, pakeičiant arba 
papildanti jo funkcijas, turinti nuolatinius 
padargus arba suprojektuota medžiagoms 
apdoroti, ji gali turėti krovininę 
platformą, suprojektuotą ir sukonstruotą 
tiems tikslams reikalingiems įrankiams 
bei prietaisams montuoti ir bet kokioms 
darbo metu pagaminamoms ar 
reikalingoms medžiagoms laikinai laikyti, 
o šios transporto priemonės techniškai 
leistinos bendrosios masės ir jos masės be 
krovinio santykis yra mažesnis kaip 3,0;

10. keičiama velkamoji įranga – bet koks
žemės ar miškų ūkyje naudojamas 
įrenginys arba mašina, suprojektuota būti 
velkama traktoriaus, o šios transporto 
priemonės techniškai leistinos bendrosios 
masės ir jos masės be krovinio santykis yra 
mažesnis kaip 2,0. Vis dėlto, jei didžiausia 
techniškai leistina bendroji masė viršija 
14 000 kg, įrenginys ar mašina bet kuriuo 
atveju turi būti priskirti prie priekabų 
kategorijos. 

Or. en

Pakeitimas 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 43 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a. Universali visureigė transporto 
priemonė (ATV) – transporto priemonė, 
turinti vairuotojui skirtą balno tipo sėdynę 
ir vairu su rankenomis valdomą 
vairavimo mechanizmą. 
Papildomos universalios visureigės 
transporto priemonės charakteristikos:
didžiausias projektinis greitis 60 km/h; 
padangų projektinis slėgis < 5 kPa 
(0,5 barų); padangų modelis: skirtos 
bekelėms vietovėms; rankinis 
akceleratorius; krovinio platforma (-os), 
kai transporto priemonės ir krovinio 
platformos (-ų) paviršiaus ploto 
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minimalus santykis > 25 %; paruoštos 
važiuoti transporto priemonės masė
< 400 kg; galinis sukabinimo įtaisas: 
vilkties svoris > 2x nuosavo svorio atlikus 
stiprumo testą.

Or. en

Pakeitimas 322
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 43 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a. Universali visureigė transporto 
priemonė (ATV) – motorinė transporto 
priemonė, suprojektuota važiuoti 
keturioms žemo slėgio padangomis, turinti 
vairuotojui skirtą balno tipo sėdynę ir 
vairu su rankenomis valdomą vairavimo 
mechanizmą. 
Papildomos universalios visureigės 
transporto priemonės charakteristikos: 
didžiausias projektinis greitis 60 km/h; 
padangų projektinis slėgis <0,5 barų; 
padangų modelis: skirtos bekelėms 
vietovėms; 
rankinis akceleratorius; 
turi atitikti bent 2 iš šių apkrovos 
reikalavimų: 
i) krovinio platforma, kai transporto 
priemonės ir krovinio platformos 
paviršiaus ploto minimalus santykis > 
25 %;
ii) kiekvienos atskiros krovinio platformos
paviršiaus plotas ne mažesnis nei 0,2 m²; 
iii) bendras krovinio platformos
kombinuoto paviršiaus plotas ne mažesnis 
nei 0,5 m²;
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iv) bendrosios masės ir keliamosios galios 
santykis (nuosavos transporto priemonės 
masės ir jos masės su kroviniu santykis) > 
25 %; 
galinis sukabinimo įtaisas: vilkties svoris 
> 2x nuosavo svorio atlikus stiprumo 
testą, bet tai neturi būti laikoma leistinu 
priekabos svoriu; 
paruoštos važiuoti transporto priemonės 
masė <400 kg; 
važiuoklės prošvaisa > 180 mm; 
transporto priemonės ratų bazės ir 
važiuoklės prošvaisos santykis < 6.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atskirti žemės ir miškų ūkio paskirties transporto priemones nuo dvigubos paskirties 
keturračių. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pagrindimą, žiūrėkite 3 straipsnio 
pakeitimus, susijusius su universaliomis visureigėmis transporto priemonėmis ir ne keliais 
važiuoti pritaikytomis transporto priemonėmis (SbS).

Pakeitimas 323
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 43 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43b. Ne keliais važiuoti pritaikyta 
transporto priemonė (SbS) – motorinė 
transporto priemonė žmonėms ir (arba) 
kroviniams vežti, taip pat įrangai stumti ir 
traukti. 
Papildomos SbS charakteristikos:
didžiausias projektinis greitis 60 km/h;
ja gali važiuoti vairuotojas ir ne daugiau 
kaip du keleiviai; 
kriauklės arba suolo pavidalo sėdynės;
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vairas; 
padangų modelis: skirtos bekelėms 
vietovėms; 
turi atitikti bent 2 iš šių apkrovos 
reikalavimų: 
i) krovinio platforma, kai transporto 
priemonės ir krovinio platformos 
paviršiaus ploto minimalus santykis > 
20 %; 
ii) kiekvienos atskiros krovinio platformos
paviršiaus plotas ne mažesnis nei 0,9 m²; 
iii) bendrosios masės ir keliamosios galios 
santykis (nuosavos transporto priemonės 
masės ir jos masės su kroviniu santykis)> 
30 %;
galinis sukabinimo įtaisas: vilkties svoris 
> 1,5x nuosavo svorio atlikus stiprumo 
testą, bet tai neturi būti laikoma leistinu 
priekabos svoriu; 
paruoštos važiuoti transporto priemonės 
masė <1 100 kg;
važiuoklės prošvaisa > 200 mm;
transporto priemonės ratų bazės ir 
važiuoklės prošvaisos santykis < 8.

Or. en

Pagrindimas

Visureigiai ir SbS yra skirtos naudoti ne keliuose, todėl turėtų būti įtrauktos į šio reglamento 
taikymo sritį. Aukščiau pateiktos apibrėžtys siūlomos siekiant sudaryti sąlygas reglamentuoti 
visureigius ir SBS transporto priemones kaip universalias transporto priemones, kurios neturi 
būti painiojamos su dvejopos paskirties keturračiais, specialiai skirtais naudoti ir keliuose, ir 
ne keliuose. Pastarosios transporto priemonės tinkamiau apsvarstytos pasiūlyme dėl 
reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos 
priežiūros (COM(2010) 0542).

Pakeitimas 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas



PE475.768v01-00 20/72 AM\881687LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. T kategorija apima visus ratinius 
traktorius;

1. T kategorija apima visus ratinius 
traktorius; prie kiekvienos traktorių 
kategorijos, aprašytos 2–8 punktuose, taip 
pat pridedamas žymuo „a“ arba „b“ pagal 
projektinį greitį: 
– a) „a“ žymi visus ratinius traktorius, 
kurių didžiausias projektinis greitis ne 
didesnis kaip 40 km/h;
– b) „b“ žymi visus ratinius traktorius, 
kurių didžiausias projektinis greitis 
didesnis kaip 40 km/h;

Or. en

Pakeitimas 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. T1 kategorija apima ratinius traktorius, 
kurių didžiausias projektinis greitis ne 
didesnis kaip 40 km/h, artimiausios 
vairuotojui ašies tarpvėžės plotis ne 
mažesnis kaip 1150 mm, parengtų 
eksploatuoti traktorių be krovinio masė
didesnė kaip 600 kg, o važiuoklės 
prošvaisa ne didesnė kaip 1000 mm;

2. T1 kategorija apima ratinius traktorius, 
kurių artimiausios vairuotojui ašies 
tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 
1150 mm, parengtų eksploatuoti traktorių 
be krovinio masė didesnė kaip 600 kg, o 
važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 
1000 mm;

Or. en

Pakeitimas 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. T2 kategorija apima ratinius traktorius, 
kurių tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 
1150 mm, parengtų eksploatuoti traktorių 
be krovinio masė didesnė kaip 600 kg, 
važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 
600 mm, o didžiausias projektinis greitis 
ne didesnis kaip 40 km/h, nebent
traktoriaus sunkio centro aukščio 
(išmatuoto nuo žemės paviršiaus) ir 
mažiausio vidutinio tarpvėžės pločio 
dalmuo viršija 0,90 – tokiu atveju 
didžiausias projektinis greitis apribojamas 
iki 30 km/h;

3. T2 kategorija apima ratinius traktorius, 
kurių tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 
1150 mm, parengtų eksploatuoti traktorių 
be krovinio masė didesnė kaip 600 kg, 
važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 
600 mm, o tuo atveju, kai traktoriaus 
sunkio centro aukščio (išmatuoto nuo 
žemės paviršiaus) ir mažiausio vidutinio 
tarpvėžės pločio dalmuo viršija 0,90,
didžiausias projektinis greitis apribojamas 
iki 30 km/h;

Or. en

Pakeitimas 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. T3 kategorija apima ratinius traktorius, 
kurių didžiausias projektinis greitis ne 
didesnis kaip 40 km/h, o parengtų
eksploatuoti traktorių be krovinio masė ne 
didesnė kaip 600 kg;

4. T3 kategorija apima ratinius traktorius, 
kurių parengus eksploatuoti masė be 
krovinio ne didesnė kaip 600 kg; ji apima 
taip pat traktorius, turinčius vairu su 
rankenomis valdomą vairavimo 
mechanizmą, nurodytą 3 straipsnio 
43a punkte;

Or. en

Pakeitimas 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. T4 kategorija apima specialios paskirties 
ratinius traktorius, kurių didžiausias 
projektinis greitis ne didesnis kaip 
40 km/h;

5. T4 kategorija apima specialios paskirties 
ratinius traktorius;

Or. en

Pakeitimas 329
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. T5 kategorija apima ratinius traktorius, 
kurių didžiausias projektinis greitis 
didesnis kaip 40 km/h;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 330
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. U kategorija apima 
Direktyvoje 2006/42/EB apibrėžtas 
mašinas, kurios yra savaeigės ir skirtos 
naudoti žemės ar miškų ūkyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 331
George Lyon
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a. T6 kategorija apima 
visureigius (ATV) ir ne keliais važiuoti 
pritaikytas transporto priemones (SbS); 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atskirti žemės ir miškų ūkio paskirties transporto priemones nuo dvigubos paskirties 
keturračių. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pagrindimą, žiūrėkite 3 straipsnio 
pakeitimus, susijusius su universaliomis visureigėmis transporto priemonėmis ir ne keliais 
važiuoti pritaikytomis transporto priemonėmis (SbS). Funkcinius visureigius ir SBS 
transporto priemones tikslingiau būtų laikyti ne L, o T kategorijos transporto priemonėmis. 

Pakeitimas 332
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kelių eismo saugos reikalavimai Kelių eismo ir funkcinės saugos 
reikalavimai 

Or. en

Pakeitimas 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) galinių apsauginių įtaisų; Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kelių eismo saugos reikalavimai: netaikomi ir neturi reikšmės traktorių atveju.

Pakeitimas 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) galinių apsauginių įtaisų; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) šoninės apsaugos; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kelių eismo saugos reikalavimai: netaikomi ir neturi reikšmės traktorių atveju. 

Pakeitimas 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) šoninės apsaugos; Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriais nustatomi išsamūs 
techniniai reikalavimai, įskaitant bandymo 
procedūras ir ribines vertes, jeigu taikoma, 
2 dalyje išvardytose srityse, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugą. 

4. Siekiant užtikrinti aukšto lygio 
funkcinę saugą, remiantis 57 straipsniu 
Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti 
deleguotus teisės aktus, kuriais nustatomi 
išsamūs techniniai reikalavimai, įskaitant 
bandymo procedūras ir ribines vertes, jeigu 
taikoma, 2 dalyje išvardytose srityse. 
Išsamiais techniniais reikalavimais turi 
būti užtikrinta, kad, kai reikia, transporto 
priemonės, kurių didžiausias greitis ne 
didesnis kaip 40 km/h, išskyrus 
S kategorijos velkamuosius padargus, 
atitiktų tokį pat kelių eismo saugos lygį, 
susijusį su stabdžių veiksmingumu ir 
stabdžių antiblokavimo sistemomis, kaip 
taikomas motorinėms transporto 
priemonėms ir jų priekaboms. 

Or. en

Pagrindimas

Stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) yra naujos žemės ūkio ir miškų ūkio transporto 
priemonėms skirtos technologijos, kurių išsamias sąlygas ir įvedimo laiką turi išsamiai
nustatyti Komisija priimdama deleguotąjį aktą. 

Pakeitimas 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriais nustatomi išsamūs 
techniniai reikalavimai, įskaitant bandymo 
procedūras ir ribines vertes, jeigu taikoma, 
2 dalyje išvardytose srityse, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugą.

4. Siekiant užtikrinti aukšto lygio 
funkcinę saugą, remiantis 57 straipsniu 
Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti 
deleguotus teisės aktus, kuriais nustatomi 
išsamūs techniniai reikalavimai, įskaitant 
bandymo procedūras ir ribines vertes, jeigu 
taikoma, 2 dalyje išvardytose srityse. 
Išsamiais techniniais reikalavimais turi 
būti užtikrinta, kad, kai reikia, transporto 
priemonės, kurių didžiausias greitis ne 
didesnis kaip 40 km/h, išskyrus S 
kategorijos velkamuosius padargus, 
atitiktų tokį pat kelių eismo saugos lygį, 
susijusį su stabdžių veiksmingumu ir 
stabdžių antiblokavimo sistemomis, kaip 
taikomas motorinėms transporto 
priemonėms ir jų priekaboms.

Or. en

Pakeitimas 339
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) eksploatacijos ir priežiūros; 
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms) 

Or. en

Pakeitimas 340
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) kontrolės sistemos, įskaitant 
velkamosios įrangos darbo velenų, saugos 
ir patikimumo; 
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en

Pakeitimas 341
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) apsaugos nuo mechaninių pavojų; 
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en

Pakeitimas 342
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ergonomikos (įskaitant numatomą 
netinkamą naudojimą, kontrolės sistemų 
taikymą, kontrolės įtaisų prieinamumą, 
siekiant išvengti jų netyčinio įjungimo, 
žmogaus / transporto priemonės sąsajos 
pritaikymą prie numatomų vairuotojo 
charakteristikų, operatoriaus įsikišimą); 
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(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en

Pakeitimas 343
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) apsaugos ir apsauginių įtaisų; 
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en

Pakeitimas 344
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) pavojaus prarasti stabilumą;
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en

Pakeitimas 345
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) medžiagų ir produktų;
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en

Pakeitimas 346
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies m b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mb) akumuliatorių;
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en

Pakeitimas 347
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies m c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mc) stabdžių sistemų, įskaitant transporto 
priemonės statymo funkcijas;
(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir 
toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų 
transporto priemonėms)

Or. en
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Pakeitimas 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu su transporto priemonės pirkėju 
nebuvo sudarytas kitas susitarimas, 
atitikties sertifikatas sudaromas tos 
valstybės narės, kurioje nupirkta 
transporto priemonė, oficialiąja kalba. 

3. Jeigu su transporto priemonės pirkėju 
nebuvo sudarytas kitas susitarimas, 
atitikties sertifikatas sudaromas viena 
oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, kurią 
pasirenka gamintojas.

Or. en

Pakeitimas 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties sertifikatas parengiamas taip, 
kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl 
naudojamas popierius, apsaugotas 
spalvotais grafiniais ženklais arba 
gamintojo identifikavimo ženklo formos 
vandenženkliu. 

4. Atitikties sertifikatas parengiamas taip, 
kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl 
naudojamas popierius, apsaugotas 
tinkamomis priemonėmis, pvz., spalvotais 
grafiniais ženklais arba gamintojo 
identifikavimo ženklo formos 
vandenženkliu. 

Or. en

Pagrindimas

Esama daugiau galimybių apsaugoti atitikties sertifikatą, pvz., hologramos; pasirinkti turėtų 
būti leista gamintojui, Reglamente pateikiant tik kelis neprivalomus pavyzdžius. 

Pakeitimas 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties sertifikatas parengiamas taip, 
kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl 
naudojamas popierius, apsaugotas 
spalvotais grafiniais ženklais arba 
gamintojo identifikavimo ženklo formos 
vandenženkliu.

4. Atitikties sertifikatas parengiamas taip, 
kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl 
naudojamas popierius, apsaugotas 
tinkamomis priemonėmis, pvz., spalvotais 
grafiniais ženklais arba gamintojo 
identifikavimo ženklo formos 
vandenženkliu.

Or. en

Pakeitimas 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti 
transporto priemonėms dvylika mėnesių
nuo tos dienos, kai baigėsi ES tipo 
patvirtinimo galiojimas, o 
sukomplektuotoms transporto 
priemonėms – aštuoniolika mėnesių nuo 
tos dienos. 

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti 
transporto priemonėms 24 mėnesius nuo 
tos dienos, kai baigėsi ES tipo patvirtinimo 
galiojimas, o sukomplektuotoms transporto 
priemonėms – 30 mėnesių nuo tos dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su serijos pabaigos transporto priemonėmis. Pakeitimas siūlomas siekiant 
suderinti šį reglamentą su Direktyvos 2003/37/EB 10 straipsniu. 

Pakeitimas 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti 
transporto priemonėms dvylika mėnesių
nuo tos dienos, kai baigėsi ES tipo 
patvirtinimo galiojimas, o 
sukomplektuotoms transporto 
priemonėms – aštuoniolika mėnesių nuo 
tos dienos.

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti 
transporto priemonėms 24 mėnesius nuo 
tos dienos, kai baigėsi ES tipo patvirtinimo 
galiojimas, o sukomplektuotoms transporto 
priemonėms – 30 mėnesių nuo tos dienos.

Or. en

Pakeitimas 353
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti 
transporto priemonėms dvylika mėnesių
nuo tos dienos, kai baigėsi ES tipo 
patvirtinimo galiojimas, o 
sukomplektuotoms transporto 
priemonėms – aštuoniolika mėnesių nuo 
tos dienos.

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti 
transporto priemonėms 24 mėnesius nuo 
tos dienos, kai baigėsi ES tipo patvirtinimo 
galiojimas, o sukomplektuotoms transporto 
priemonėms – 30 mėnesių nuo tos dienos.

Or. en

Pakeitimas 354
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIIa SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
NAUDOJIMAS VIEŠUOSIUOSE 
KELIUOSE
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35a straipsnis
1. Transporto priemonė gali būti 
naudojama viešuosiuose keliuose, jei ji 
atitinka viešuosiuose keliuose 
naudojamoms transporto priemonėms 
keliamus išmatavimų, svorio, saugumo, 
apšvietimo ir draudimo reikalavimus ir šią 
priemonę vairuoja kompetentingas 
asmuo, turintis Europos standartinį šios 
transporto priemonės vairuotojo 
pažymėjimą.
2. Jei transporto priemonė neatitinka 
viešųjų kelių transporto priemonėms 
keliamų reikalavimų, ji turi būti 
ženklinama kaip „specialusis transportas“ 
ir gabenama arba vairuojama laikantis 
atitinkamų taisyklių.

Or. nl

Pakeitimas 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, be vertinimų, atliktų 
pagal 36 straipsnio 1 dalį, kuo labiau 
atsižvelgia į tipo patvirtinimo institucijos 
išvadas; 

Or. en

Pakeitimas 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parengti bandymų protokolai, išduoti 
remiantis I priede išvardytomis 
standartizuotomis EBPO normomis, 
patvirtintomis pagal bendrąsias EBPO 
taisykles, gali būti naudojami kaip 
alternatyva bandymų protokolams, 
parengtiems pagal šį reglamentą ar 
atskiruosius reglamentus.

2. Bandymų protokolai, išduoti remiantis I 
priede išvardytomis standartizuotomis 
EBPO normomis arba lygiaverčiais
standartais, gali būti naudojami kaip 
alternatyva bandymų protokolams, 
parengtiems pagal šį reglamentą ar 
atskiruosius reglamentus. Tam tikro tipo 
patvirtinimo sertifikatą gali išduoti tipo 
patvirtinimo institucija arba, prireikus, 
EBPO, gamintojo pasirinkimu. 

Or. en

Pagrindimas

Atskiras EB tipo patvirtinimas, kurį suteikia tipo patvirtinimo institucija, jau yra privalomas, 
siekiant gauti EB visiškai sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimą. Jei EBPO 
patvirtinimas taps privalomas, bus reikalingas dvigubas patvirtinimas, susijęs su didelėmis 
išlaidomis (traktorių modeliai gali turėti iki 2–3 kabinų). EBPO nėra ES organizacija, o 
koordinavimo centras, suteikiantis galutinį patvirtinimą, neturi nieko bendro su tipo 
patvirtinimo institucija. Gamintojai negali būti verčiami skirti papildomų išteklių EBPO 
reikalavimams vykdyti.

Pakeitimas 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parengti bandymų protokolai, išduoti 
remiantis I priede išvardytomis 
standartizuotomis EBPO normomis, 
patvirtintomis pagal bendrąsias EBPO 
taisykles, gali būti naudojami kaip 
alternatyva bandymų protokolams, 
parengtiems pagal šį reglamentą ar 
atskiruosius reglamentus.

2. Bandymų protokolai, išduoti remiantis I 
priede išvardytomis standartizuotomis 
EBPO normomis arba lygiaverčiais
standartais, gali būti naudojami kaip 
alternatyva bandymų protokolams, 
parengtiems pagal šį reglamentą ar 
atskiruosius reglamentus. Tam tikro tipo 
patvirtinimo sertifikatą gali išduoti tipo 
patvirtinimo institucija arba, prireikus, 
EBPO, gamintojo pasirinkimu. 
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Or. en

Pakeitimas 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros informacijos prieiga 

Traktoriaus remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieiga 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, ir proporcingumo principu, reikalavimas dėl 
prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos turėtų būti taikomas tik 
traktoriams, o ne R (priekabos) ir S (keičiama velkamoji įranga) kategorijų įtaisams, nes 
pastaruosius daugiausia gamina MVĮ tik nedideliais kiekiais, be to, jiems būdinga modelių 
gausa. 

Pakeitimas 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
16 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros informacijos prieiga

Traktoriaus remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieiga

Or. en

Pakeitimas 360
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros informacijos prieiga 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 361
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis Išbraukta.
Gamintojų prievolės
Gamintojai svetainėse suteikia 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
neapribotą standartinės formos prieigą 
prie transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros informacijos, kuria 
galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Visų 
pirma ši prieiga turėtų būti suteikiama 
laikantis nediskriminavimo principo taip, 
kad nesiskirtų nuo įgaliotiems 
platintojams ir remonto įmonėms 
suteikiamos informacijos turinio ir 
prieigos.
Tai informacija, reikalinga dalims arba 
įrangai montuoti transporto priemonėse.
Gamintojai mokomąją medžiagą pateikia 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams, 
įgaliotiems platintojams ir remonto 
įmonėms.
1 dalyje nurodyta informacija – tai bent 
jau visa ši informacija:
a) vienareikšmis transporto priemonės 
identifikavimo numeris;
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b) aptarnavimo žinynai, įskaitant 
informaciją apie remontą ir techninę 
priežiūrą;
c) techniniai vadovai;
d) sudedamųjų dalių ir diagnostikos 
informacija (pvz., mažiausios ir 
didžiausios teorinės matavimo vertės);
e) laidų išvedžiojimo schemos;
f) diagnostiniai trykių kodai, įskaitant 
specialius gamintojo kodus;
g) transporto priemonės tipui taikomas 
programinės įrangos kalibravimo 
identifikavimo numeris;
h) informacija, teikiama apie patentuotus 
įrankius bei įrangą, ir informacija, 
teikiama patentuotais įrankiais ir įranga;
i) duomenų registro informacija ir 
abipusio stebėjimo bei bandymų 
duomenys;
j) darbo vienetai.
4. Tam tikrų transporto priemonių 
gamintojo platinimo sistemai 
priklausantys įgalioti platintojai ar 
remonto įmonės pagal šį reglamentą 
laikomi nepriklausomais veiklos 
vykdytojais, jei teikia remonto ar 
techninės priežiūros paslaugas, skirtas 
transporto priemonėms, kurių transporto 
priemonių gamintojo platinimo sistemai 
jie nepriklauso.
5. Transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informacija 
prieinama nuolat, išskyrus būtinus 
informacinės sistemos tvarkymo 
laikotarpius.
6. Bet kuriam suinteresuotam 
sudedamosios dalies, diagnostikos 
priemonių ar bandymų įrangos 
gamintojui arba remonto įmonei 
gamintojai nediskriminuodami pateikia 
aktualią OBD sistemos ir transporto 
priemonės remonto ir techninės priežiūros 
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informaciją, reikalingą OBD sistemai 
tinkamų pakaitinių ar techninei priežiūrai 
reikalingų dalių ir diagnostikos 
priemonių bei bandymo įrangos gamybai 
ir aptarnavimui.
7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti 
alternatyviuoju kuru varomų traktorių 
automobilinę įrangą, gamintojai 
nediskriminuodami pateikia susijusią 
OBD sistemos ir transporto priemonės 
remonto ir techninės priežiūros 
informaciją bet kuriam suinteresuotam 
alternatyviuoju kuru varomų transporto 
priemonių įrangos gamintojui, 
montavimo ar remonto įmonei.
8. Pateikdamas ES tipo patvirtinimo arba 
nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką, 
gamintojas pateikia patvirtinimo 
institucijai įrodymus, kad laikomasi šio 
reglamento nuostatų dėl šiame straipsnyje 
reikalaujamos informacijos.
Jeigu tuo metu tokios informacijos 
neturima arba ji neatitinka šio reglamento 
ir jo įgyvendinimo priemonių, gamintojas 
pateikia ją per šešis mėnesius nuo tipo 
patvirtinimo dienos.
9. Jei per tą laikotarpį tokių įrodymų 
nepateikiama, patvirtinimo institucija 
imasi reikiamų priemonių siekdama 
užtikrinti, jog reikalavimų būtų laikomasi.
10. Savo svetainėse gamintojas pateikia 
transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informacijos 
vėlesnius pakeitimus ir papildymus, kai 
tik jie pateikiami įgaliotoms remonto 
įmonėms.
11. Jeigu transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros įrašai laikomi 
transporto priemonės gamintojo 
centrinėje duomenų bazėje arba jo vardu, 
nepriklausomoms remonto įmonėms 
suteikiama nemokama prieiga prie šių 
įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie jų 
pačių atliktus remonto ir techninės 
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priežiūros darbus.
12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
reikalavimai dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos, visų 
pirma techninės specifikacijos, susijusios 
su transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informacijos 
pateikimo būdu.

Or. en

Pakeitimas 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai svetainėse suteikia 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
neapribotą standartinės formos prieigą 
prie transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros informacijos, kuria 
galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Visų 
pirma ši prieiga turėtų būti suteikiama 
laikantis nediskriminavimo principo taip, 
kad nesiskirtų nuo įgaliotiems platintojams 
ir remonto įmonėms suteikiamos 
informacijos turinio ir prieigos. 

Gamintojai, naudodami standartinį 
formatą, svetainėse įgaliotiems 
platintojams bei remonto įmonėms ir
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
suteikia panašią prieigą prie traktoriaus
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, kuria galima greitai ir lengvai 
pasinaudoti. Visų pirma ši prieiga 
suteikiama laikantis nediskriminavimo 
principo taip, kad nesiskirtų nuo 
įgaliotiems platintojams ir remonto 
įmonėms suteikiamos prieigos. 

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis nediskriminavimo principu, nepriklausomi veiklos vykdytojai turės gauti 
standartizuotu formatu tą pačią informaciją, kaip ir įgalioti platintojai ir remonto įmonės. 
Įvedamais pakeitimais siekiama pabrėžti, kad visi ūkio subjektai gamintojui turi būti lygūs. 
Pateikiama informacija išvardyta 47 straipsnio 3 dalyje.
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Pakeitimas 363
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai svetainėse suteikia 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
neapribotą standartinės formos prieigą 
prie transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros informacijos, kuria 
galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Visų 
pirma ši prieiga turėtų būti suteikiama 
laikantis nediskriminavimo principo taip, 
kad nesiskirtų nuo įgaliotiems 
platintojams ir remonto įmonėms 
suteikiamos informacijos turinio ir 
prieigos.

Gamintojai, naudodami standartinį 
formatą, svetainėse įgaliotiems 
platintojams, remonto įmonėms ir
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
suteikia tokią pačią prieigą prie transporto 
priemonės remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, kuria galima greitai ir lengvai 
pasinaudoti. Ši prieiga suteikiama laikantis 
nediskriminavimo principo. Programinės 
įrangos, būtinos tinkamam saugos ir 
aplinkos kontrolės sistemų veikimui, 
naudojimas turi apsiriboti remonto ir 
techninės priežiūros sritimis, todėl negali 
būti keičiami programinės įrangos 
parametrai ir duomenų rinkiniai. 

Or. en

Pakeitimas 364
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Kol Komisija nenustatys bendro
standarto dėl nepriklausomiems ūkinės 
veiklos vykdytojams teikiamos 
informacijos, ji turi būti teikiama 
nuosekliai, kad ja būtų galima lengvai 
naudotis.

Or. en
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Pagrindimas

Kol Komisija nenustatys bendro standarto, siekiama numatyti taikytinas pereinamojo 
laikotarpio priemones.

Pakeitimas 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai informacija, reikalinga dalims arba 
įrangai montuoti transporto priemonėse.

Tai informacija, reikalinga dalims arba 
įrangai montuoti traktoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, ir proporcingumo principu, reikalavimas dėl 
prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos turėtų būti taikomas tik 
traktoriams, o ne R (priekabos) ir S (keičiama velkamoji įranga) kategorijų įtaisams, nes 
pastaruosius daugiausia gamina MVĮ tik nedideliais kiekiais, be to, jiems būdinga modelių 
gausa.

Pakeitimas 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai informacija, reikalinga dalims arba 
įrangai montuoti transporto priemonėse.

Tai informacija, reikalinga dalims arba 
įrangai montuoti traktoriuose.

Or. en
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Pakeitimas 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kol Komisija nenustatys bendro 
standarto dėl informacijos, teikiamos 
nepriklausomiems ūkinės veiklos 
vykdytojams, ji turi būti teikiama 
nuosekliai, kad ja būtų galima lengvai 
naudotis.

Or. en

Pagrindimas

Kol Komisija nenustatys bendro standarto, siekiama numatyti taikytinas pereinamojo 
laikotarpio priemones.

Pakeitimas 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai mokomąją medžiagą 
pateikia nepriklausomiems veiklos 
vykdytojams, įgaliotiems platintojams ir 
remonto įmonėms.

2. Siekdami išvengti parametrų ir 
duomenų rinkinių keitimo, kartu su 
programine įranga gamintojai
nepriklausomiems veiklos vykdytojams, 
įgaliotiems platintojams ir remonto 
įmonėms pateikia mokomąją medžiagą ir 
susijusias atitinkamas priemones. Jie taip 
pat juos tinkamai parengia, kaip atsisiųsti 
programinę įrangą ir valdyti 
diagnostinius gedimų kodus. 

Or. en

Pagrindimas

Jokiems veiklos vykdytojams (įgaliotiems ar nepriklausomiems) neleidžiama keisti 
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programinės įrangos. Tai klastojimas. Tik gamintojas turi teisę ir pareigą plėtoti programinę 
įrangą. Veiklos vykdytojai gali tik atsisiųsti traktoriaus modulį. 

Pakeitimas 369
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai mokomąją medžiagą 
pateikia nepriklausomiems veiklos 
vykdytojams, įgaliotiems platintojams ir 
remonto įmonėms.

2. Siekdami išvengti parametrų ir 
duomenų rinkinių keitimo, kartu su 
programine įranga gamintojai
nepriklausomiems veiklos vykdytojams, 
įgaliotiems platintojams ir remonto 
įmonėms pateikia mokomąją medžiagą ir 
susijusias atitinkamas priemones. Jie taip 
pat juos tinkamai parengia, kaip atsisiųsti 
programinę įrangą ir valdyti 
diagnostinius trykių kodus. 

Or. en

Pagrindimas

Jokiems veiklos vykdytojams (įgaliotiems ar nepriklausomiems) neleidžiama keisti 
programinės įrangos. Tai klastojimas. Tik gamintojas turi teisę ir pareigą plėtoti programinę 
įrangą. Veiklos vykdytojai gali tik atsisiųsti traktoriaus modulį.

Pakeitimas 370
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai mokomąją medžiagą pateikia 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams, 
įgaliotiems platintojams ir remonto 
įmonėms.

2. Gamintojai mokomąją medžiagą ir 
reikiamus įrankius (išskyrus programinę 
įrangą, skirtą parametrams ir duomenų 
rinkiniams keisti) pateikia įgaliotiems 
platintojams, remonto įmonėms ir 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams; 
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Or. en

Pakeitimas 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti tinkamą transporto 
priemonės funkcinio saugumo ir 
aplinkosaugos lygį, atitinkama 
nacionalinė institucija apibrėžia ir 
nustato standartą, pagal kurį patvirtinama
remonto įmonės darbo kokybė ir 
pajėgumas. Gamintojai surengia konkretų 
bei tinkamą mokymą, už kurį imamas 
pagrįsto dydžio mokestis.

Or. en

Pagrindimas

Traktorius – labai sudėtingas produktas, kuris nėra standartizuotas; be to, rinkoje yra 
tūkstančiai skirtingų traktorių modelių. Nepakanka vien traktorių remonto vadovo arba 
interneto svetainės. Gamintojai jau tikrina įgaliotų remonto įmonių techninius įgūdžius ir 
teikia joms tinkamą mokymą. Taip pat turi būti patvirtintas ir nepriklausomų veiklos 
vykdytojų pajėgumas ir darbo kokybė.

Pakeitimas 372
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti tinkamą transporto 
priemonės funkcinio saugumo ir 
aplinkosaugos lygį, atitinkama 
nacionalinė institucija apibrėžia ir
nustato standartą, pagal kurį patvirtinama 
remonto įmonės darbo kokybė ir 
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pajėgumas. Gamintojai surengia konkretų 
bei tinkamą mokymą, už kurį imamas 
pagrįsto dydžio mokestis.

Or. en

Pagrindimas

Traktorius – labai sudėtingas produktas, kuris nėra standartizuotas; be to, rinkoje yra 
tūkstančiai skirtingų traktorių modelių. Nepakanka vien traktorių remonto vadovo arba 
interneto svetainės. Gamintojai jau tikrina įgaliotų remonto įmonių techninius įgūdžius ir 
teikia joms tinkamą mokymą. Taip pat turi būti patvirtintas ir nepriklausomų veiklos 
vykdytojų pajėgumas ir darbo kokybė.

Pakeitimas 373
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti tinkamą transporto 
priemonės saugos ir jos aplinkosauginio 
veiksmingumo lygį, atitinkama 
nacionalinė institucija nustato standartą, 
pagal kurį patvirtinama remonto įmonės
darbo kokybė ir pajėgumas. Gamintojai 
surengia konkretų bei tinkamą mokymą, 
už kurį imamas pagrįsto dydžio mokestis. 

Or. en

Pakeitimas 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta informacija – tai bent 
jau visa ši informacija: 

3. 1 dalyje nurodoma visa ši informacija: 
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Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinime, pridėtame prie reglamento projekto, nėra nagrinėjamas remonto ir 
techninės priežiūros informacijos klausimas. Tai nesuderinama su EP patvirtintais protingo 
reglamentavimo principais. Nukopijuoti ir perkelti remonto ir techninės priežiūros 
informaciją, taikomą lengviesiems automobiliams ir komercinėms transporto priemonėms, 
yra netinkamas žingsnis. Kaip pabrėžiama Sesijos apžvalgos dokumento dėl prieigos prie 
remonto ir priežiūros informacijos išvadose, kurių pageidavo IMCO komitetas, reikalingi 
traktoriams skirti konkretiems poreikiams pritaikyti teisės aktai dėl prieigos prie remonto ir 
techninės priežiūros informacijos, kuriais būtų atsižvelgta į traktorių ypatumus. 

Pakeitimas 375
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta informacija – tai bent 
jau visa ši informacija:

3. 1 dalyje nurodoma visa ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

Pateikta informacija nėra pagrįsta patikimu įvertinimu. Poveikio vertinime, pridėtame prie 
reglamento projekto, nėra nagrinėjamas remonto ir techninės priežiūros informacijos 
klausimas. Tai nesuderinama su EP patvirtintais protingo reglamentavimo principais.
Nukopijuoti ir perkelti remonto ir techninės priežiūros informaciją, taikomą lengviesiems 
automobiliams (Reglamentas Nr. 715/2007) ir komercinėms transporto priemonėms 
(Reglamentas Nr. 595/2009), yra netinkamas žingsnis. Kaip pabrėžiama Sesijos apžvalgos 
dokumento dėl prieigos prie remonto ir priežiūros informacijos išvadose, kurių pageidavo 
IMCO komitetas, reikalingi traktoriams skirti konkretiems poreikiams pritaikyti teisės aktai 
dėl prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuriais būtų atsižvelgta į 
traktorių ypatumus.

Pakeitimas 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) transporto priemonės tipui taikomas 
programinės įrangos kalibravimo 
identifikavimo numeris;

g) transporto priemonės tipui taikomas 
programinės įrangos dalies numeris;

Or. en

Pagrindimas

Programinė įranga, kaip ir techninė įranga (įtaisas arba varžtas), yra transporto priemonės 
sudėtinė dalis. Programinė įranga turi „dalies numerį“, pagal kurį galima nustatyti jos 
charakteristikas ir transporto priemonių, kurioms ji tinka, tipus. Ši informacija šiuo metu 
pateikiama įgaliotoms remonto įmonėms. 

Pakeitimas 377
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) transporto priemonės tipui taikomas 
programinės įrangos kalibravimo 
identifikavimo numeris;

g) transporto priemonės tipui taikomas 
programinės įrangos dalies numeris;

Or. en

Pagrindimas

Programinė įranga, kaip ir techninė įranga (įtaisas arba varžtas), yra transporto priemonės 
sudėtinė dalis. Programinė įranga turi „dalies numerį“, pagal kurį galima nustatyti jos 
charakteristikas ir transporto priemonių, kurioms ji tinka, tipus. Ši informacija šiuo metu 
pateikiama įgaliotoms remonto įmonėms.

Pakeitimas 378
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) transporto priemonės tipui taikomas 
programinės įrangos kalibravimo 
identifikavimo numeris;

g) transporto priemonės tipui taikomas 
programinės įrangos dalies numeris;

Or. en

Pakeitimas 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) duomenų registro informacija ir 
abipusio stebėjimo bei bandymų 
duomenys;

i) techninė informacija;

Or. en

Pagrindimas

Abipusio stebėjimo priemonės traktorių sektoriuje nėra taikomos. Kaip tik tai daugiausia ir 
lėmė, kad, priešingai nei automobilių atveju, gaminama labai daug traktorių modelių, bet tik 
mažas skaičius vieno modelio traktorių. Akivaizdu, kad lengviesiems automobiliams tokios 
investicijos yra pagrįstos, bet traktoriams jos būtų pernelyg didelės. Gamintojai bendrą 
informaciją pateikia visoms remonto įmonėms – nepriklausomoms ir įgaliotoms. 

Pakeitimas 380
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) duomenų registro informacija ir 
abipusio stebėjimo bei bandymų 
duomenys;

i) techninė informacija;

Or. en
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Pagrindimas

Abipusio stebėjimo priemonės traktorių sektoriuje nėra taikomos. Kaip tik tai daugiausia ir 
lėmė, kad, priešingai nei automobilių atveju, gaminama labai daug traktorių modelių, bet tik 
mažas skaičius vieno modelio traktorių. Akivaizdu, kad lengviesiems automobiliams tokios 
investicijos yra pagrįstos, bet traktoriams jos būtų pernelyg didelės. Gamintojai bendrą 
informaciją pateikia visoms remonto įmonėms – nepriklausomoms ir įgaliotoms.

Pakeitimas 381
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) duomenų registro informacija ir abipusio 
stebėjimo bei bandymų duomenys;

i) duomenų registro informacija, bandymų 
duomenys ir techninė informacija; 

Or. en

Pakeitimas 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) darbo vienetai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas dėl atitinkamai lengvųjų automobilių ir sunkvežimių tipo patvirtinimo bei dėl 
jiems skirtos remonto ir techninės priežiūros informacijos nėra įtrauktas į reglamentus 
Nr. 715/2007 ir 595/2009. Darbo vienetais paprastai remiasi gamintojai, tvarkydami 
garantines pretenzijas. Garantija negalioja nepriklausomų veiklos vykdytojų atveju, todėl 
nebūtina pateikti šią informaciją.
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Pakeitimas 383
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) darbo vienetai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas dėl atitinkamai lengvųjų automobilių ir sunkvežimių tipo patvirtinimo bei dėl 
jiems skirtos remonto ir techninės priežiūros informacijos nėra įtrauktas į reglamentus 
Nr. 715/2007 ir 595/2009. Darbo vienetais paprastai remiasi gamintojai, tvarkydami 
garantines pretenzijas. Garantija negalioja nepriklausomų veiklos vykdytojų atveju, todėl 
nebūtina pateikti šią informaciją.

Pakeitimas 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tam tikrų transporto priemonių
gamintojo platinimo sistemai priklausantys 
įgalioti platintojai ar remonto įmonės pagal 
šį reglamentą laikomi nepriklausomais 
veiklos vykdytojais, jei teikia remonto ar 
techninės priežiūros paslaugas, skirtas 
transporto priemonėms, kurių transporto 
priemonių gamintojo platinimo sistemai jie 
nepriklauso.

4. Tam tikrų traktorių gamintojo platinimo 
sistemai priklausantys įgalioti platintojai ar 
remonto įmonės pagal šį reglamentą 
laikomi nepriklausomais veiklos 
vykdytojais, jei teikia remonto ar techninės 
priežiūros paslaugas, skirtas transporto 
priemonėms, kurių traktorių gamintojo 
platinimo sistemai jie nepriklauso.

Or. en

Pakeitimas 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tam tikrų transporto priemonių
gamintojo platinimo sistemai priklausantys 
įgalioti platintojai ar remonto įmonės pagal 
šį reglamentą laikomi nepriklausomais 
veiklos vykdytojais, jei teikia remonto ar 
techninės priežiūros paslaugas, skirtas 
transporto priemonėms, kurių transporto 
priemonių gamintojo platinimo sistemai jie 
nepriklauso.

4. Tam tikrų traktorių gamintojo platinimo 
sistemai priklausantys įgalioti platintojai ar 
remonto įmonės pagal šį reglamentą 
laikomi nepriklausomais veiklos 
vykdytojais, jei teikia remonto ar techninės 
priežiūros paslaugas, skirtas transporto 
priemonėms, kurių traktorių gamintojo 
platinimo sistemai jie nepriklauso.

Or. en

Pakeitimas 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informacija prieinama 
nuolat, išskyrus būtinus informacinės 
sistemos tvarkymo laikotarpius.

5. Traktorių remonto ir techninės 
priežiūros informacija prieinama nuolat,
išskyrus būtinus informacinės sistemos 
tvarkymo laikotarpius.

Or. en

Pakeitimas 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informacija prieinama 
nuolat, išskyrus būtinus informacinės 

5. Traktorių remonto ir techninės 
priežiūros informacija prieinama nuolat, 
išskyrus būtinus informacinės sistemos 
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sistemos tvarkymo laikotarpius. tvarkymo laikotarpius.

Or. en

Pakeitimas 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bet kuriam suinteresuotam 
sudedamosios dalies, diagnostikos 
priemonių ar bandymų įrangos gamintojui 
arba remonto įmonei gamintojai 
nediskriminuodami pateikia aktualią OBD 
sistemos ir transporto priemonės remonto 
ir techninės priežiūros informaciją, 
reikalingą OBD sistemai tinkamų 
pakaitinių ar techninei priežiūrai reikalingų 
dalių ir diagnostikos priemonių bei 
bandymo įrangos gamybai ir aptarnavimui.

6. Bet kuriam suinteresuotam 
sudedamosios dalies, diagnostikos 
priemonių ar bandymų įrangos gamintojui 
arba remonto įmonei gamintojai 
nediskriminuodami pateikia aktualią OBD 
sistemos ir traktoriaus remonto ir 
techninės priežiūros informaciją, reikalingą 
OBD sistemai tinkamų pakaitinių ar 
techninei priežiūrai reikalingų dalių ir 
diagnostikos priemonių bei bandymo 
įrangos gamybai ir aptarnavimui.

Or. en

Pakeitimas 389
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bet kuriam suinteresuotam 
sudedamosios dalies, diagnostikos 
priemonių ar bandymų įrangos gamintojui 
arba remonto įmonei gamintojai 
nediskriminuodami pateikia aktualią OBD 
sistemos ir transporto priemonės remonto 
ir techninės priežiūros informaciją, 
reikalingą OBD sistemai tinkamų 
pakaitinių ar techninei priežiūrai reikalingų 

6. Bet kuriam suinteresuotam 
sudedamosios dalies, diagnostikos 
priemonių ar bandymų įrangos gamintojui 
arba remonto įmonei gamintojai 
nediskriminuodami pateikia aktualią OBD 
sistemos ir traktoriaus remonto ir 
techninės priežiūros informaciją, reikalingą 
OBD sistemai tinkamų pakaitinių ar 
techninei priežiūrai reikalingų dalių ir 
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dalių ir diagnostikos priemonių bei 
bandymo įrangos gamybai ir aptarnavimui.

diagnostikos priemonių bei bandymo 
įrangos gamybai ir aptarnavimui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, ir proporcingumo principu, reikalavimas dėl 
prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos turėtų būti taikomas tik 
traktoriams, o ne R (priekabos) ir S (keičiama velkamoji įranga) kategorijų įtaisams, nes 
pastaruosius gamina daugiausia MVĮ tik nedideliais kiekiais, be to, jiems būdinga modelių 
gausa. 

Pakeitimas 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bet kuriam suinteresuotam 
sudedamosios dalies, diagnostikos 
priemonių ar bandymų įrangos gamintojui 
arba remonto įmonei gamintojai 
nediskriminuodami pateikia aktualią OBD 
sistemos ir transporto priemonės remonto 
ir techninės priežiūros informaciją, 
reikalingą OBD sistemai tinkamų 
pakaitinių ar techninei priežiūrai reikalingų 
dalių ir diagnostikos priemonių bei 
bandymo įrangos gamybai ir aptarnavimui.

6. Bet kuriam suinteresuotam 
sudedamosios dalies, diagnostikos 
priemonių ar bandymų įrangos gamintojui 
arba remonto įmonei gamintojai 
nediskriminuodami pateikia aktualią OBD 
sistemos ir traktoriaus remonto ir 
techninės priežiūros informaciją, reikalingą 
OBD sistemai tinkamų pakaitinių ar 
techninei priežiūrai reikalingų dalių ir 
diagnostikos priemonių bei bandymo 
įrangos gamybai ir aptarnavimui.

Or. en

Pakeitimas 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti 
alternatyviuoju kuru varomų traktorių 
automobilinę įrangą, gamintojai 
nediskriminuodami pateikia susijusią OBD 
sistemos ir transporto priemonės remonto 
ir techninės priežiūros informaciją bet 
kuriam suinteresuotam alternatyviuoju 
kuru varomų transporto priemonių įrangos 
gamintojui, montavimo ar remonto įmonei.

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti 
alternatyviuoju kuru varomų traktorių 
automobilinę įrangą, gamintojai 
nediskriminuodami pateikia susijusią OBD 
sistemos ir traktoriaus remonto ir 
techninės priežiūros informaciją bet kuriam 
suinteresuotam alternatyviuoju kuru 
varomų traktorių įrangos gamintojui, 
montavimo ar remonto įmonei.

Or. en

Pakeitimas 392
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti 
alternatyviuoju kuru varomų traktorių 
automobilinę įrangą, gamintojai 
nediskriminuodami pateikia susijusią OBD 
sistemos ir transporto priemonės remonto 
ir techninės priežiūros informaciją bet 
kuriam suinteresuotam alternatyviuoju 
kuru varomų transporto priemonių įrangos 
gamintojui, montavimo ar remonto įmonei.

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti 
alternatyviuoju kuru varomų traktorių 
automobilinę įrangą, gamintojai 
nediskriminuodami pateikia susijusią OBD 
sistemos ir traktoriaus remonto ir 
techninės priežiūros informaciją bet kuriam 
suinteresuotam alternatyviuoju kuru 
varomų traktorių įrangos gamintojui, 
montavimo ar remonto įmonei.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, ir proporcingumo principu, reikalavimas dėl 
prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos turėtų būti taikomas tik 
traktoriams, o ne R (priekabos) ir S (keičiama velkamoji įranga) kategorijų įtaisams, nes 
pastaruosius daugiausia gamina MVĮ tik nedideliais kiekiais, be to, jiems būdinga modelių 
gausa. 
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Pakeitimas 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti 
alternatyviuoju kuru varomų traktorių 
automobilinę įrangą, gamintojai 
nediskriminuodami pateikia susijusią OBD 
sistemos ir transporto priemonės remonto 
ir techninės priežiūros informaciją bet 
kuriam suinteresuotam alternatyviuoju 
kuru varomų transporto priemonių įrangos 
gamintojui, montavimo ar remonto įmonei.

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti
alternatyviuoju kuru varomų traktorių 
automobilinę įrangą, gamintojai 
nediskriminuodami pateikia susijusią OBD 
sistemos ir traktoriaus remonto ir 
techninės priežiūros informaciją bet kuriam 
suinteresuotam alternatyviuoju kuru 
varomų traktorių įrangos gamintojui, 
montavimo ar remonto įmonei.

Or. en

Pakeitimas 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Savo svetainėse gamintojas pateikia 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos vėlesnius 
pakeitimus ir papildymus, kai tik jie 
pateikiami įgaliotoms remonto įmonėms.

10. Savo svetainėse gamintojas pateikia 
traktorių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos vėlesnius pakeitimus ir 
papildymus, kai tik jie pateikiami 
įgaliotoms remonto įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Savo svetainėse gamintojas pateikia 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos vėlesnius 
pakeitimus ir papildymus, kai tik jie 
pateikiami įgaliotoms remonto įmonėms.

10. Savo svetainėse gamintojas pateikia 
traktorių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos vėlesnius pakeitimus ir 
papildymus, kai tik jie pateikiami 
įgaliotoms remonto įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Jeigu transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros įrašai laikomi 
transporto priemonės gamintojo centrinėje 
duomenų bazėje arba jo vardu, 
nepriklausomoms remonto įmonėms 
suteikiama nemokama prieiga prie šių 
įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie jų 
pačių atliktus remonto ir techninės 
priežiūros darbus.

11. Jeigu traktoriaus remonto ir techninės 
priežiūros įrašai laikomi traktoriaus
gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba 
jo vardu, nepriklausomoms remonto 
įmonėms, kai tinkamai pagrįsta ir už 
prieinamą kainą, suteikiama prieiga prie 
šių įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie 
jų pačių atliktus remonto ir techninės 
priežiūros darbus. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinamumo su 49 straipsniu, t. y. sumokėjus pagrįstą mokestį turi būti 
suteikiama prieiga prie remonto ir priežiūros informacijos.

Pakeitimas 397
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 11 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Jeigu transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros įrašai laikomi 
transporto priemonės gamintojo centrinėje 
duomenų bazėje arba jo vardu, 
nepriklausomoms remonto įmonėms 
suteikiama nemokama prieiga prie šių 
įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie jų 
pačių atliktus remonto ir techninės 
priežiūros darbus.

11. Jeigu traktoriaus remonto ir techninės 
priežiūros įrašai laikomi traktoriaus
gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba 
jo vardu, nepriklausomoms remonto 
įmonėms, kai tinkamai pagrįsta ir už 
prieinamą kainą, suteikiama prieiga prie 
šių įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie 
jų pačių atliktus remonto ir techninės 
priežiūros darbus. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, ir proporcingumo principu, reikalavimas dėl 
prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos turėtų būti taikomas tik 
traktoriams, o ne R (priekabos) ir S (keičiama velkamoji įranga) kategorijų įtaisams, nes 
pastaruosius daugiausia gamina MVĮ tik nedideliais kiekiais, be to, jiems būdinga modelių 
gausa. Pakeitimu siekiama suderinamumo su 49 straipsniu, t. y. sumokėjus pagrįstą mokestį 
turi būti suteikiama prieiga prie remonto ir priežiūros informacijos.

Pakeitimas 398
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Jeigu transporto priemonės remonto ir 
techninės priežiūros įrašai laikomi 
transporto priemonės gamintojo centrinėje 
duomenų bazėje arba jo vardu, 
nepriklausomoms remonto įmonėms 
suteikiama nemokama prieiga prie šių 
įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie jų 
pačių atliktus remonto ir techninės 
priežiūros darbus.

11. Jeigu traktoriaus remonto ir techninės 
priežiūros įrašai laikomi traktoriaus
gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba 
jo vardu, nepriklausomoms remonto 
įmonėms suteikiama prieiga prie šių įrašų 
ir jos gali įvesti informaciją apie jų pačių 
atliktus remonto ir techninės priežiūros 
darbus. 

Or. en
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Pakeitimas 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
reikalavimai dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos, visų 
pirma techninės specifikacijos, susijusios 
su transporto priemonių remonto ir
techninės priežiūros informacijos 
pateikimo būdu.

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
reikalavimai dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos, visų 
pirma techninės specifikacijos, susijusios 
su traktorių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos pateikimo būdu.

Komisija užtikrina, kad teikiant 
informaciją ir vykdant susijusias 
procedūras būtų laikomasi pagrįstumo ir 
proporcingumo principų, taikomų tam 
tikrų rūšių transporto priemonių 
pardavimo maistui ir (arba) gamintojų 
veiklai. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas MVĮ poreikiams. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, reglamente turi būti atkreiptas dėmesys į 
traktorių ir žemės ūkio mašinų „pasaulio“ specifiškumą (Europoje veikia daugiau nei 
50 gamintojų, daugelis jų MVĮ, ir pateikiama tūkstančiai modelių, kurie dažnai gaminami 
mažais kiekiais). Siekiant išvengti, kad, atsižvelgiant į traktorių sektoriaus struktūrą, 
reikalavimas dėl prieigos prie traktorių sektoriaus informacijos nesukurtų nepagrįstų 
įpareigojimų, susijusių su nepagrįstomis išlaidomis gamintojams, turi būti laikomasi 
proporcingumo principo. 

Pakeitimas 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
reikalavimai dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos, visų 
pirma techninės specifikacijos, susijusios 
su transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informacijos 
pateikimo būdu.

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
reikalavimai dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos, visų 
pirma techninės specifikacijos, susijusios 
su transporto priemonių remonto ir
techninės priežiūros informacijos 
pateikimo būdu.

Vis dėlto Komisija užtikrina, kad 
pateikiama informacija ir susijusios 
procedūros būtų proporcingos siekiamam 
tikslui ir netaptų neproporcinga našta 
MVĮ. Be to, Komisija visų pirma 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
ribotą tam tikrų tipų ir modelių transporto 
priemonių, kurioms taikomos šios 
nuostatos, pardavimo mastą. 

Or. en

Pakeitimas 401
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
reikalavimai dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos, visų 
pirma techninės specifikacijos, susijusios 
su transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informacijos 
pateikimo būdu.

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai
deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
reikalavimai dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos, visų 
pirma techninės specifikacijos, susijusios 
su traktorių remonto ir techninės 
priežiūros informacijos pateikimo būdu.

Or. en



PE475.768v01-00 60/72 AM\881687LT.doc

LT

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, ir proporcingumo principu, reikalavimas dėl 
prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos turėtų būti taikomas tik 
traktoriams, o ne R (priekabos) ir S (keičiama velkamoji įranga) kategorijų įtaisams, nes 
pastaruosius gamina daugiausia MVĮ tik nedideliais kiekiais, be to, jiems būdinga modelių 
gausa.

Pakeitimas 402
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolių paskirstymas keliems tipo 
patvirtinimo turėtojams

Išbraukta.

Pakopinio tipo patvirtinimo, įskaitant 
daugiaetapį tipo patvirtinimą, atveju už 
atitinkamo tipo patvirtinimą atsakingas 
gamintojas taip pat yra atsakingas už 
konkrečios sistemos, sudedamosios dalies 
ar atskirto techninio mazgo remonto ar 
konkretaus etapo informacijos perdavimą 
galutiniam gamintojui ir 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams.
Galutinis gamintojas atsakingas už 
informacijos apie visą transporto 
priemonę perdavimą nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams.

Or. en

Pakeitimas 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutinis gamintojas atsakingas už 
informacijos apie visą transporto 
priemonę perdavimą nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams.

Galutinis gamintojas atsakingas už 
informacijos apie visą traktorių perdavimą 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams.

Or. en

Pakeitimas 404
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčiai už prieigą prie transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos

Išbraukta.

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir 
proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo 
reglamentu reglamentuojamos transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos.
2. Mokestis yra nepagrįstas ar 
neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl 
to, kad juo neatsižvelgiama į tai, kiek 
nepriklausomi veiklos vykdytojai ta 
informacija naudojasi. Gamintojai 
pateikia transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros informaciją dienai, 
mėnesiui ir metams, o jos prieigos 
mokestis nustatomas pagal atitinkamą 
laikotarpį, kuriam tokia prieiga 
suteikiama.

Or. en

Pakeitimas 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčiai už prieigą prie transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos 

Mokesčiai už prieigą prie traktorių
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos 

Or. en

Pakeitimas 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir 
proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo 
reglamentu reglamentuojamos transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos.

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir 
proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo 
reglamentu reglamentuojamos traktorių
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, naudojimąsi darbo 
priemonėmis, prieigą prie interneto 
svetainės ir už mokymo kursus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kas būtina ir kokią remonto ir techninės priežiūros informaciją gamintojai 
turi pateikti. Už „visą šį paketą“ visi veiklos vykdytojai turi sumokėti pagrįstą mokestį.

Pakeitimas 407
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir 
proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo 

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir 
proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo 
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reglamentu reglamentuojamos transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos.

reglamentu reglamentuojamos traktorių
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, naudojimąsi darbo 
priemonėmis ir prieigą prie interneto 
svetainės. 

Or. en

Pakeitimas 408
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir 
proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo 
reglamentu reglamentuojamos transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos.

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir 
proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo 
reglamentu reglamentuojamos transporto 
priemonių remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, naudojimąsi darbo 
priemonėmis ir už mokymo kursus.

Or. en

Pakeitimas 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokestis yra nepagrįstas ar 
neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl to, 
kad juo neatsižvelgiama į tai, kiek 
nepriklausomi veiklos vykdytojai ta 
informacija naudojasi. Gamintojai pateikia 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informaciją dienai, mėnesiui ir 
metams, o jos prieigos mokestis 
nustatomas pagal atitinkamą laikotarpį, 
kuriam tokia prieiga suteikiama.

2. Mokestis yra nepagrįstas ar 
neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl to, 
kad juo neatsižvelgiama į tai, kiek 
nepriklausomi veiklos vykdytojai ta 
informacija naudojasi. Gamintojai pateikia 
traktorių remonto ir techninės priežiūros 
informaciją dienai, mėnesiui ir metams, o 
jos prieigos mokestis nustatomas pagal 
atitinkamą laikotarpį, kuriam tokia prieiga 
suteikiama.
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Or. en

Pagrindimas

Remiantis EP tyrimu, skirtu IMCO komitetui, reikalaujančiam parengti žemės ūkio ir miškų 
ūkio transporto priemonėms skirtus konkretiems poreikiams pritaikytus teisės aktus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos, ir proporcingumo principu, reikalavimas dėl 
prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos turėtų būti taikomas tik 
traktoriams, o ne R (priekabos) ir S (keičiama velkamoji įranga) kategorijų įtaisams, nes 
pastaruosius daugiausia gamina MVĮ tik nedideliais kiekiais, be to, jiems būdinga modelių 
gausa. 

Pakeitimas 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokestis yra nepagrįstas ar 
neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl to, 
kad juo neatsižvelgiama į tai, kiek 
nepriklausomi veiklos vykdytojai ta 
informacija naudojasi. Gamintojai pateikia 
transporto priemonių remonto ir techninės 
priežiūros informaciją dienai, mėnesiui ir 
metams, o jos prieigos mokestis 
nustatomas pagal atitinkamą laikotarpį, 
kuriam tokia prieiga suteikiama.

2. Mokestis yra nepagrįstas ar 
neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl to, 
kad juo neatsižvelgiama į tai, kiek 
nepriklausomi veiklos vykdytojai ta 
informacija naudojasi. Gamintojai pateikia 
traktorių remonto ir techninės priežiūros 
informaciją dienai, mėnesiui ir metams, o 
jos prieigos mokestis nustatomas pagal 
atitinkamą laikotarpį, kuriam tokia prieiga 
suteikiama.

Or. en

Pakeitimas 411
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima nuostatas dėl 
sankcijų, taikomų gamintojams pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir imasi visų 

1. Valstybės narės priima nuostatas dėl 
sankcijų, taikomų gamintojams pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir imasi visų 
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būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Apie šias nuostatas 
valstybės narės praneša Komisijai iki [6
mėnesiai po šio reglamento paskelbimo] ir 
nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Apie šias nuostatas 
valstybės narės praneša Komisijai iki [24
mėnesiai po šio reglamento paskelbimo] ir 
nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 412
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis (naujas)
Deleguotųjų aktų priėmimas
Iki 2013 m. birželio 30 d. Komisija priima 
deleguotuosius aktus, nurodytus šio 
reglamento 7 straipsnio 4 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 
18 straipsnio 6 dalyje, 38 straipsnio 1, 2 ir 
3 dalyse, 47 straipsnio 10 dalyje, 
51 straipsnio 8 dalyje ir 56 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patvirtinimo institucijos toliau suteikia 
tų transporto priemonių, sistemų, 
sudedamųjų dalių ar atskirų techninių 

2. Patvirtinimo institucijos toliau suteikia 
tų transporto priemonių, sistemų, 
sudedamųjų dalių ar atskirų techninių 
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mazgų tipo išplėtimo patvirtinimus pagal 
Direktyvos 2003/37/EB ir bet kokių kitų 56 
straipsnio 2 dalyje išvardytų direktyvų 
sąlygas.

mazgų tipo išplėtimo patvirtinimus pagal 
Direktyvos 2003/37/EB ir bet kokių kitų 
62 straipsnio 1 dalyje išvardytų direktyvų 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Atskiros Direktyvos 2003/37/EB nuostatos naudojamos pratęsti esamus tipo patvirtinimus. 
Būtų labai painu taikyti „naujuosius“ deleguotuosius aktus pagal „senąją“ Pagrindų 
direktyvą, nes nebūtų aiškaus atskirų direktyvų ir deleguotųjų aktų ryšio.

Pakeitimas 414
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patvirtinimo institucijos toliau suteikia 
tų transporto priemonių, sistemų, 
sudedamųjų dalių ar atskirų techninių 
mazgų tipo išplėtimo patvirtinimus pagal 
Direktyvos 2003/37/EB ir bet kokių kitų 56 
straipsnio 2 dalyje išvardytų direktyvų 
sąlygas.

2. Patvirtinimo institucijos toliau suteikia 
tų transporto priemonių, sistemų, 
sudedamųjų dalių ar atskirų techninių 
mazgų tipo išplėtimo patvirtinimus pagal 
Direktyvos 2003/37/EB ir bet kokių kitų 
62 straipsnio 1 dalyje išvardytų direktyvų 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Atskiros Direktyvos 2003/37/EB nuostatos naudojamos pratęsti esamus tipo patvirtinimus. 
Būtų labai painu taikyti „naujuosius“ deleguotuosius aktus pagal „senąją“ Pagrindų 
direktyvą, nes nebūtų aiškaus atskirų direktyvų ir deleguotųjų aktų ryšio.

Pakeitimas 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne kelių mobiliosios mašinos
Iki [2013 m. sausio 3 d.] Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl valstybių narių teisės aktų 
dėl techninių reikalavimų, taikomų ne 
kelių mobiliosioms mašinoms, jų 
sistemoms ir sudedamosioms dalims, 
suderinimo, siekiant užtikrinti aukštą 
kelių eismo saugumo lygį, atsižvelgiant į 
galiojančius taikomus Bendrijos teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Direktyva 
2003/37/EB ir direktyvos 74/347/EEB, 
76/432/EEB, 76/763/EEB, 77/537/EEB, 
78/764/EEB, 80/720/EEB, 86/297/EEB, 
86/298/EEB, 86/415/EEB, 87/402/EEB, 
2000/25/EB, 2009/57/EB, 2009/58/EB, 
2009/59/EB, 2009/60/EB, 2009/61/EB, 
2009/63/EB, 2009/64/EB, 2009/66/EB, 
2009/68/EB, 2009/75/EB, 2009/76/EB ir 
2009/144/EB panaikinamos. 

1. Nuo 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
datos Direktyva 2003/37/EB ir direktyvos 
74/347/EEB, 76/432/EEB, 76/763/EEB, 
77/537/EEB, 78/764/EEB, 80/720/EEB, 
86/297/EEB, 86/298/EEB, 86/415/EEB, 
87/402/EEB, 2000/25/EB, 2009/57/EB, 
2009/58/EB, 2009/59/EB, 2009/60/EB, 
2009/61/EB, 2009/63/EB, 2009/64/EB, 
2009/66/EB, 2009/68/EB, 2009/75/EB, 
2009/76/EB ir 2009/144/EB panaikinamos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su iš dalies pakeisto 64 straipsnio 2 dalimi (22 pakeitimas). 
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Pakeitimas 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Direktyva 
2003/37/EB ir direktyvos 74/347/EEB, 
76/432/EEB, 76/763/EEB, 77/537/EEB, 
78/764/EEB, 80/720/EEB, 86/297/EEB, 
86/298/EEB, 86/415/EEB, 87/402/EEB, 
2000/25/EB, 2009/57/EB, 2009/58/EB, 
2009/59/EB, 2009/60/EB, 2009/61/EB, 
2009/63/EB, 2009/64/EB, 2009/66/EB, 
2009/68/EB, 2009/75/EB, 2009/76/EB ir 
2009/144/EB panaikinamos.

1. Nuo atitinkamų 64 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų datų Direktyva 2003/37/EB ir 
direktyvos 74/347/EEB, 76/432/EEB, 
76/763/EEB, 77/537/EEB, 78/764/EEB, 
80/720/EEB, 86/297/EEB, 86/298/EEB,
86/415/EEB, 87/402/EEB, 2000/25/EB, 
2009/57/EB, 2009/58/EB, 2009/59/EB, 
2009/60/EB, 2009/61/EB, 2009/63/EB, 
2009/64/EB, 2009/66/EB, 2009/68/EB, 
2009/75/EB, 2009/76/EB ir 2009/144/EB 
panaikinamos.

Or. en

Pakeitimas 418
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Direktyva 
2003/37/EB ir direktyvos 74/347/EEB, 
76/432/EEB, 76/763/EEB, 77/537/EEB, 
78/764/EEB, 80/720/EEB, 86/297/EEB, 
86/298/EEB, 86/415/EEB, 87/402/EEB, 
2000/25/EB, 2009/57/EB, 2009/58/EB, 
2009/59/EB, 2009/60/EB, 2009/61/EB, 
2009/63/EB, 2009/64/EB, 2009/66/EB, 
2009/68/EB, 2009/75/EB, 2009/76/EB ir 
2009/144/EB panaikinamos. 

1. Nuo 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
datos Direktyva 2003/37/EB ir direktyvos 
74/347/EEB, 76/432/EEB, 76/763/EEB, 
77/537/EEB, 78/764/EEB, 80/720/EEB, 
86/297/EEB, 86/298/EEB, 86/415/EEB, 
87/402/EEB, 2000/25/EB, 2009/57/EB, 
2009/58/EB, 2009/59/EB, 2009/60/EB, 
2009/61/EB, 2009/63/EB, 2009/64/EB, 
2009/66/EB, 2009/68/EB, 2009/75/EB, 
2009/76/EB ir 2009/144/EB panaikinamos.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suderinti su iš dalies pakeisto 64 straipsnio 2 dalimi (22 pakeitimas).

Pakeitimas 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas:

Or. en

Pakeitimas 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Valstybės narės gamintojo prašymu taiko
šį reglamentą naujų tipų transporto 
priemonėms nuo paskutinio deleguotojo 
akto, taikomo tam tikrai transporto 
priemonių kategorijai, įsigaliojimo datos, 
bet ne anksčiau kaip nuo 2014 m. sausio 
1 d.; 

Or. en

Pakeitimas 421
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas 
a) naujų tipų transporto priemonėms nuo 
2014 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau kaip 
po dvejų metų po paskutinio deleguotojo 
akto, taikomo tam tikrai transporto 
priemonių kategorijai, įsigaliojimo datos, 
b) visoms naujoms transporto 
priemonėms nuo 2018 m. sausio 1 d., bet 
ne anksčiau kaip po ketverių metų po 
paskutinio deleguotojo akto, taikomo tam 
tikrai transporto priemonių kategorijai, 
įsigaliojimo datos. 

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad siekiant prisitaikyti prie naujų procedūrų be vėlavimo geriausiai tiktų pakopinis 
metodas, išskaidant naujus tipo patvirtinimus pateikimo į rinką atveju, kaip buvo planuota 
Direktyva 2003/37/EB. Be to, tai padėtų išvengti trukdžių, susijusių su išmetamųjų teršalų 
kiekio teisės aktų pereinamojo laikotarpio nuostatomis. Būtų tikslinga šį reglamentą pradėti 
taikyti laipsniškai, t. y. iš pradžių naujiems tipo patvirtinimams, o vėliau ir esamiems tipo 
patvirtinimams.

Pakeitimas 422
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujų tipų transporto priemonėms nuo 
2014 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau kaip 
po dvejų metų po paskutinio deleguotojo 
akto, taikomo tam tikrai transporto 
priemonių kategorijai, įsigaliojimo datos; 

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad siekiant prisitaikyti prie naujų procedūrų be vėlavimo geriausiai tiktų pakopinis 
metodas, išskaidant naujus tipo patvirtinimus pateikimo į rinką atveju, kaip buvo planuota 
Direktyva 2003/37/EB. Be to, tai padėtų išvengti trukdžių, susijusių su išmetamųjų teršalų 
kiekio teisės aktų pereinamojo laikotarpio nuostatomis. Būtų tikslinga šį reglamentą pradėti 
taikyti laipsniškai, t. y. iš pradžių naujiems tipo patvirtinimams, o vėliau ir esamiems tipo 
patvirtinimams.

Pakeitimas 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visoms naujoms transporto 
priemonėms nuo 2018 m. sausio 1 d., bet 
ne anksčiau kaip po ketverių metų po 
paskutinio deleguotojo akto, taikomo tam 
tikrai transporto priemonių kategorijai, 
įsigaliojimo datos. 

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad siekiant prisitaikyti prie naujų procedūrų be vėlavimo geriausiai tiktų pakopinis 
metodas, išskaidant naujus tipo patvirtinimus pateikimo į rinką atveju, kaip buvo planuota 
Direktyva 2003/37/EB. Be to, tai padėtų išvengti trukdžių, susijusių su išmetamųjų teršalų 
kiekio teisės aktų pereinamojo laikotarpio nuostatomis. Būtų tikslinga šį reglamentą pradėti 
taikyti laipsniškai, t. y. iš pradžių naujiems tipo patvirtinimams, o vėliau ir esamiems tipo 
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patvirtinimams.

Pakeitimas 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko šį reglamentą naujų 
tipų transporto priemonėms, praėjus 
dvejiems metams nuo paskutinio 
deleguotojo akto, taikomo tam tikrai 
transporto priemonių kategorijai, 
įsigaliojimo datos; 

Or. en

Pakeitimas 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko šį reglamentą 
visoms naujoms transporto priemonėms, 
praėjus ketveriems metams nuo
paskutinio deleguotojo akto, taikomo tam 
tikrai transporto priemonių kategorijai, 
įsigaliojimo datos. 

Or. en


