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Pakeitimas 16
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 17
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. fr
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Pakeitimas 18
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir 
nustatyta transporto priemonių saugos 
reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti 
periodinės techninės apžiūros režimą ir taip 
užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto 
priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų 
saugos standartus. Šis režimas turėtų būti 
taikomas transporto priemonėms, kurių 
kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/24/EB dėl dviračių ir triračių 
motorinių transporto priemonių, 
panaikinančioje Tarybos direktyvą 
92/61/EEB, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/46/EB, nustatančioje motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės 
ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 
keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, 
sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
tipo patvirtinimo ir panaikinančioje 
Direktyvą 74/150/EEB;

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir 
nustatyta transporto priemonių saugos 
reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti 
periodinės techninės apžiūros režimą ir taip 
užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto 
priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų 
saugos standartus. Valstybės narės galėtų 
nustatyti nacionalinius techninės apžiūros 
reikalavimus transporto priemonėms, kurių 
kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/24/EB dėl dviračių ir triračių 
motorinių transporto priemonių, 
panaikinančioje Tarybos direktyvą 
92/61/EEB. Šis režimas turėtų būti 
taikomas transporto priemonėms, kurių 
klasės nustatytos 2007 m. rugsėjo 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/46/EB, nustatančioje motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės 
ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 
keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, 
sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
tipo patvirtinimo ir panaikinančioje 
Direktyvą 74/150/EEB;

Or. fr

Pakeitimas 19
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) yra aiški sąsaja tarp kelių eismo saugos 
lygio ir transporto priemonių techninių 
trūkumų skaičiaus. Statistikos duomenimis, 
2009 m. Europos keliuose žuvo 35 000 
žmonių. Darant prielaidą, kad dėl 
techninių trūkumų keliuose žūstančių 
žmonių skaičius yra proporcingas su šiais 
trūkumais susijusiam eismo įvykių 
skaičiui, gali būti, kad dėl transporto 
priemonių techninių trūkumų Sąjungos 
keliuose per metus žūsta daugiau nei 
2 000 žmonių. Remiantis atliktais 
tyrimais, iš šio skaičiaus 900–1 100 
žmonių galėjo nežūti, jei techninės 
apžiūros sistema būtų buvusi tinkamai 
patobulinta;

(5) galima įtarti, kad yra sąsaja tarp kelių 
eismo saugos lygio ir transporto priemonių 
techninių trūkumų skaičiaus. Statistikos 
duomenimis, 2009 m. Europos keliuose 
žuvo 35 000 žmonių. Tinkamai 
patobulinta techninės apžiūros sistema
galėtų padėti iki minimumo sumažinti 
mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičių;

Or. de

Pagrindimas

Mokslinė prielaida yra abejotina. Remiantis vien Vokietijos policijos tyrimais, vertinama, kad 
techninių automobilių gedimų poveikis kelių eismo įvykiams yra daug mažesnis.

Pakeitimas 20
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) didelė kelių transporto priemonių 
išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra 
susijusi su nedidele transporto priemonių, 
kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, 
dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso 
transporto priemonių parko išmeta 25 % 
visų išmetamų teršalų. Todėl nustačius 
periodinės techninės apžiūros režimą 
sumažėtų vidutinis transporto priemonių 
išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų 
prisidėta prie aplinkos gerinimo;

(6) didelė kelių transporto priemonių 
išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra 
susijusi su nedidele transporto priemonių, 
kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, 
dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso 
transporto priemonių parko išmeta 25 % 
visų išmetamų teršalų.

Tai taikytina ir padidėjusiam kietųjų 
dalelių ir NOx išmetimui iš naujų 
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variklių, kurie turi būti nuodugniau 
tikrinami išmetamųjų teršalų požiūriu, 
įskaitant elektroninį transporto priemonių 
diagnostikos (OBD) sistemos vientisumo 
ir funkcionalumo tikrinimą, kuris būtų 
patvirtintas atliekant dabar taikomą 
variklio išmetalų matavimą, kad būtų 
užtikrinta išsami ir tiksli išmetamų teršalų 
sistemos patikra, nes vien OBD testas 
neduoda patikimų rezultatų.
Todėl nustačius periodinės techninės 
apžiūros režimą sumažėtų vidutinis 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekis ir taip būtų prisidėta prie aplinkos 
gerinimo;

Or. en

Pagrindimas

OBD nėra patikimas išmetamų teršalų kontrolės metodas; dėl šios priežasties jie turi būti 
tikrinami matuojant iš išmetimo vamzdžio išmetamus teršalus.

Pakeitimas 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję. 
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė 
nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms 
motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir 
triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas 22
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję. 
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja.
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

(7) Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja.
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Or. de

Pagrindimas

(Taip pat žr. 5 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.) Mokslinė prielaida yra 
abejotina. Remiantis vien Vokietijos policijos tyrimais, vertinama, kad techninių automobilių 
gedimų poveikis kelių eismo įvykiams yra daug mažesnis. Tačiau būtų teisinga išplėsti 
taikymo sritį.

Pakeitimas 23
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, (7) eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
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kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję.
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja.
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

motociklininkai ir kurie įvyko dėl 
techninių defektų arba yra su tais defektais 
susiję, tyrimo rezultatai labai skiriasi.
Pripažįstama, kad apskritai 
motociklininkai tinkamai prižiūri savo 
transporto priemones, nes dėl jų techninės 
būklės įvyksta nedaug kelių eismo įvykių.
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400;

Or. fr

Pakeitimas 24
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos.
Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą
turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei 
nacionalinėje sistemoje leista įgalioti 
privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, 
susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos.
Bet kuriuo atveju už techninės apžiūros 
organizavimą turėtų išlikti atsakinga 
valstybė narė, net jei nacionalinėje 
sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, 
įskaitant įstaigas, susijusias su remonto 
vykdymu;

Or. fr

Pakeitimas 25
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas 
aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, 
per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, 
jos techninės priežiūros ir kalibravimo 

(12) kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas 
aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, 
per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, 
jos techninės priežiūros ir kalibravimo 
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reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos 
lygiu;

reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos 
lygiu. Turėtų būti numatytos paskatos 
techninės apžiūros sistemų, procedūrų ir 
įrangos inovacijoms, kurias taikant būtų 
galima sumažinti sąnaudas ir atlikti 
patobulinimus;

Or. bg

Pakeitimas 26
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12а) siekiant visoje Europos Sąjungoje 
suvienodinti aukštos kokybės standartus, 
techninėms apžiūroms ir joms atlikti 
skirtai įrangai bei jų procedūroms ir 
rezultatams turėtų būti taikomos 
atitinkamos derinimo priemonės;

Or. bg

Pakeitimas 27
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) apžiūros rezultatas neturi būti 
keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei 
inspektoriaus atliktos techninės apžiūros 
išvados yra akivaizdžiai klaidingos, 
priežiūros institucija turėtų galėti keisti 
techninės apžiūros rezultatus;

(14) apžiūros rezultatas neturi būti 
keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei 
inspektoriaus atliktos techninės apžiūros 
išvados yra akivaizdžiai klaidingos, 
priežiūros institucija turėtų galėti keisti 
techninės apžiūros rezultatus ir skirti 
atitinkamą nuobaudą įstaigai, kuri išdavė 
pažymą;

Or. bg

Pakeitimas 28
Preslav Borissov
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti aukštą techninės 
apžiūros standartą būtinas aukštas apžiūrą 
atliekančių darbuotojų įgūdžių ir 
kompetencijos lygis. Turėtų būti nustatyta 
mokymo sistema, apimanti pradinio 
mokymo kursą ir periodinius žinių 
atnaujinimo kursus. Turėtų būti nustatytas 
pereinamasis laikotarpis, kad dabartiniai 
techninės apžiūros darbuotojai galėtų 
sklandžiai pereiti į periodinio mokymo 
režimą;

(15) siekiant užtikrinti aukštą techninės 
apžiūros standartą būtinas aukštas apžiūrą 
atliekančių darbuotojų įgūdžių ir 
kompetencijos lygis. Turėtų būti nustatyta
paneuropinė mokymo sistema, apimanti 
pradinio mokymo kursą ir periodinius žinių 
atnaujinimo kursus. Turėtų būti nustatytas 
pereinamasis laikotarpis, kad dabartiniai 
techninės apžiūros darbuotojai galėtų 
sklandžiai pereiti į periodinio mokymo 
režimą;

Or. bg

Pakeitimas 29
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) po kiekvienos techninės apžiūros 
išduodama techninės apžiūros pažyma, 
kurioje, inter alia, nurodoma su transporto 
priemonės identifikavimu susijusi 
informacija ir techninės apžiūros rezultatai.
Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę po 
techninės apžiūros, valstybės narės turėtų 
rinkti tokią informaciją ir saugoti ją 
duomenų bazėje;

(22) po kiekvienos techninės apžiūros 
išduodama elektroninė techninės apžiūros 
pažyma, kurioje, inter alia, nurodoma su 
transporto priemonės identifikavimu 
susijusi informacija ir techninės apžiūros 
rezultatai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kontrolę po techninės apžiūros, valstybės 
narės turėtų rinkti tokią informaciją ir 
saugoti ją duomenų bazėje;

Or. en

Pakeitimas 30
Preslav Borissov

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

(22а) suvienodinusios įrangai, 
procedūroms, tolesnei kontrolei ir 
technines apžiūras atliekančių darbuotojų 
kvalifikacijai taikomus reikalavimus 
valstybės narės turėtų tarpusavyje 
pripažinti kitų valstybių narių išduotas 
techninės apžiūros pažymas. Tai leistų 
periodiškai atlikti techninę apžiūrą bet 
kurioje Europos Sąjungos valstybėje 
narėje ir būtų pašalintas reikalavimas 
šiuo tikslu grąžinti transporto priemonę į 
valstybę, kurioje ji registruota. Dėl to 
sumažėtų bereikalingų išlaidų visuomenei 
ir vartotojui ir būtų sumažintas ne tik 
neigiamas kelių transporto aplinkai 
daromas poveikis, bet ir eismo įvykių 
rizika;

Or. bg

Pakeitimas 31
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą 
transporto priemonių gyvavimo ciklą
(patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir 
atidavimą į metalo laužą) 
reglamentuojančios reguliavimo sistemos 
dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir 
gamintojų elektronines transporto 
priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų 
prisidėta prie visos transporto priemonių 
administravimo grandinės efektyvumo 
gerinimo ir išlaidų bei administracinės 
naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų
atlikti Europos elektroninės transporto
priemonių informacijos sistemos 
sukūrimo tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir 
naudos tyrimą;

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą 
transporto priemonių gyvavimo ciklą
(patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir 
atidavimą į metalo laužą) 
reglamentuojančios reguliavimo sistemos 
dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir 
gamintojų elektronines transporto 
priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų 
prisidėta prie visos transporto priemonių 
administravimo grandinės efektyvumo 
gerinimo ir išlaidų bei administracinės 
naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų 
atlikti jau veikiančių elektroninių 
platformų, kuriose sukaupta informacija 
apie transporto priemones, pvz., Europos
kelių transporto įmonių registro, 
optimizavimo ir pritaikymo šiam teisės 
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aktui tyrimą;

Or. bg

Pakeitimas 32
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad šį reglamentą būtų galima 
papildyti išsamesniais techniniais 
duomenimis, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į 
Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų 
pakeitimus, susijusius su transporto 
priemonių kategorijomis, ir poreikį 
atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos 
pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per 
parengiamuosius darbus tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, 
ir Tarybai;

(26) kad šią direktyvą būtų galima 
papildyti išsamesniais techniniais 
duomenimis, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į 
Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų 
pakeitimus, susijusius su transporto 
priemonių kategorijomis, ir poreikį 
atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos 
pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per 
parengiamuosius darbus tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, 
ir Tarybai;

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 33
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi vadovaujantis 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(27) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi vadovaujantis 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 34
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti Sąjungoje bendrus transporto 
priemonių techninės apžiūros atlikimo 
minimalius reikalavimus ir suderintas 
taisykles – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(29) kadangi šios direktyvos tikslo –
nustatyti Sąjungoje bendrus transporto 
priemonių techninės apžiūros atlikimo 
minimalius reikalavimus ir suderintas 
taisykles – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;
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Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 35
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 36
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnyje;

(30) šioje direktyvoje laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnyje;

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
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juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 37
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) šiuo reglamentu atnaujinami 2009 m. 
gegužės 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/40/EB dėl 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų techninės apžiūros nustatyti 
techniniai reikalavimai ir išplečiama jos
taikymo sritis: į ją įtraukiamas techninės 
apžiūros centrų ir jų priežiūros įstaigų 
steigimas, taip pat inspektorių, kuriems 
suteikiami įgaliojimai atlikti techninę 
apžiūrą, skyrimas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti panaikinta. Be to, siekiant užtikrinti 
geresnį techninės apžiūros metodų 
reguliavimą, į šį reglamentą įtraukiamos 
taisyklės, pateiktos 2010 m. liepos 5 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2010/378/ES 
dėl defektų vertinimo atliekant techninę 
apžiūrą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/40/EB1;

(31) šia direktyva atnaujinami 2009 m. 
gegužės 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/40/EB dėl 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų techninės apžiūros nustatyti 
techniniai reikalavimai ir išplečiama jos 
taikymo sritis: į ją įtraukiamas techninės 
apžiūros centrų ir jų priežiūros įstaigų 
steigimas, taip pat inspektorių, kuriems 
suteikiami įgaliojimai atlikti techninę 
apžiūrą, skyrimas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti panaikinta.  Be to, siekiant užtikrinti 
geresnį techninės apžiūros metodų 
reguliavimą, į šį reglamentą įtraukiamos 
taisyklės, pateiktos 2010 m. liepos 5 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2010/378/ES 
dėl defektų vertinimo atliekant techninę 
apžiūrą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/40/EB2;

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 38
Kerstin Westphal

                                               
1 OL L 173, 2010 7 8, p. 74.
2 OL L 173, 2010 7 8, p. 74.
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Šia direktyva nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 39
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Šia direktyva nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros, 
atliekamos remiantis minimaliais 
techniniais standartais ir reikalavimais,
režimas, siekiant užtikrinti aukšto lygio 
kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje nustatomi minimalūs periodinių techninių apžiūrų standartai, tačiau tuo pat metu 
joje atsižvelgiama į valstybių narių skirtumus. Leidžiama taikyti aukštesnius techninius 
standartus ir reikalavimus.

Pakeitimas 40
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2002/24/EB, Direktyvoje 
2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB 
nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/h:

1. Ši direktyva taikoma šioms Direktyvoje 
2002/24/EB, Direktyvoje 2007/46/EB ir 
Direktyvoje 2003/37/EB nurodytų 
kategorijų transporto priemonėms, kurių 
projektinis greitis yra didesnis nei 
25 km/val.:

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 41
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2002/24/EB, Direktyvoje 
2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB 
nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/h:

1. Ši direktyva taikoma šioms Direktyvoje 
2002/24/EB, Direktyvoje 2007/46/EB ir 
Direktyvoje 2003/37/EB nurodytų 
kategorijų transporto priemonėms, kurių 
projektinis greitis yra didesnis nei 
25 km/val.:

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 42
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2002/24/EB, Direktyvoje
2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB 
nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/h:

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2007/46/EB ir Direktyvoje 
2003/37/EB nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/val.:

Or. fr

Pakeitimas 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė 
nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms 
motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir 
triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas 44
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 45
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas: 2. Ši direktyva netaikoma:

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 46
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas: 2. Ši direktyva netaikoma:

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 47
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e klasės transporto priemonės);
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Or. fr

Pakeitimas 48
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nustatyti 
nacionalinius techninės apžiūros 
reikalavimus, taikomus jų teritorijoje 
registruotoms 2 dalyje išvardytoms 
transporto priemonėms.

3. Valstybės narės gali nustatyti 
nacionalinius techninės apžiūros 
reikalavimus, taikomus jų teritorijoje 
registruotoms 1 dalies 7 įtraukoje ir 2 
dalyje išvardytoms transporto priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas automatiškai atsiranda keičiant reglamentą į direktyvą. Tačiau svarbu tą 
aiškiai nurodyti šioje stadijoje. Valstybėms narėms, turinčioms techninės apžiūros sistemas, 
turėtų būti leidžiama jas išlaikyti. Valstybėms narėms, neturinčioms techninės apžiūros 
sistemų, neturėtų būti privaloma jų įdiegti.

Pakeitimas 49
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

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

5) dviratė arba triratė transporto 
priemonė – bet kokia motorinė transporto 
priemonė dviem ratais su šonine priekaba 
arba be jos, triratis arba keturratis;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė 
nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms 
motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir 
triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas 51
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar
transporto priemonės dalys ir 
komponentai atitinka saugos ir
aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie 
turėjo turėti transporto priemonę 
patvirtinant, pirmą kartą registruojant, 
pradedant naudoti ar modifikuojant;

9) techninė apžiūra – patikrinimas siekiant 
užtikrinti, kad transporto priemone saugu 
naudotis viešuosiuose keliuose ir kad ji
atitinka reikiamas aplinkosaugos 
charakteristikas;

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonių dalių ir komponentų techninė apžiūra remiantis tipo patvirtinimo 
reikalavimų kriterijais yra netinkama ir nepraktiška. Be to, dar svarbiau tai, kad dėl šio 
reikalavimo konkurencingos atitinkamos kokybės dalys gali būti išstumtos iš rinkos.

Pakeitimas 52
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 15 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, įskaitant 
tas, kurios užsiima transporto priemonių 
remontu, kurią valstybė narė įgaliojo 
atlikti techninę apžiūrą;

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privačioji įstaiga arba įmonė, kurią 
valstybė narė įgaliojo atlikti techninę 
apžiūrą;

Or. de

Pagrindimas

Jei prieš pateikiant nurodymą atlikti transporto priemonės apžiūrą arba jį jau pateikus 
remonto įmonė atlieka remonto darbus arba jei ji pašalina gedimus, kuriuos aptiko atlikdama 
apžiūrą, kils aiškus tokios įmonės interesų konfliktas, kuris jai trukdys tinkamai atlikti 
apžiūrą.

Pakeitimas 53
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą valstybėje narėje, kurioje jos 
yra užregistruotos.

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šią 
direktyvą valstybėje narėje, kurioje jos yra 
užregistruotos.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 54
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą valstybėje narėje, kurioje jos 
yra užregistruotos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos būtų periodiškai tikrinamos 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma sąlyga per daug apribotų techninės apžiūros vykdymą kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje transporto priemonė registruota.

Pakeitimas 55
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
suteikia prieigą prie I priede nurodytos 
techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės 
informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 
2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą 
patvirtina išsamias prieigos prie I priede 
nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams ir 
nepriklausomiems operatoriams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
suteikia prieigą prie I priede nurodytos 
techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės 
informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 
2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą 
patvirtina išsamias prieigos prie I priede 
nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Į transporto priemonės paruošimą techninei apžiūrai ir į jos remontą esant nepatenkinamiems 
techninės apžiūros rezultatams įtraukta daug nepriklausomų operatorių. Šie operatoriai turi 
vadovautis tinkamumo ir netinkamumo kriterijais, kad galėtų tinkamai parengti transporto 
priemonę arba atlikti jos remontą. Tokia informacija svarbi, nes transporto priemonės tampa 
vis labiau specifinės atsižvelgiant į gamintojo modelį.

Pakeitimas 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė 
nuspręsti, ar tikslinga techninės apžiūros reikalavimą taip pat nustatyti dviratėms ir triratėms 
motorinėms transporto priemonėms. Be to, ES eismo įvykių, kuriuose dalyvauja dviratės ir 
triratės transporto priemonės, statistika neatitinka ankstesnių tyrimų rezultatų.

Pakeitimas 57
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 58
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e
klasių transporto priemonės – po ketverių 
metų nuo tada, kai transporto priemonė 
pirmą kartą užregistruota, o vėliau kas 
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po dvejų metų, o vėliau kasmet; dvejus metus;

Or. de

Pagrindimas

Nustatant techninės apžiūros intervalus pageidautina atsižvelgti ne tik į galimą pagerinimą, 
bet ir į sąnaudas vartotojui, kuris privalės sumokėti už šią apžiūrą. Tik atliekant išsamesnes 
apžiūras bus galima nustatyti techninius gedimus. Jei apžiūros vykdomos paviršutiniškai, jų 
dažnumo padidinimas neduos jokių rezultatų.

Pakeitimas 59
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 klasių transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Or. de

Pagrindimas

Nustatant techninės apžiūros intervalus pageidautina atsižvelgti ne tik į galimą pagerinimą, 
bet ir į sąnaudas vartotojui, kuris privalės sumokėti už šią apžiūrą. Tik atliekant išsamesnes 
apžiūras bus galima nustatyti techninius gedimus. Jei apžiūros vykdomos paviršutiniškai, jų 
dažnumo padidinimas neduos jokių rezultatų.

Pakeitimas 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 klasių transporto
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;
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Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė 
nuspręsti, ar padidinti techninės apžiūros dažnumą. Tačiau papildomos sąnaudos, kurias 
vartotojai patirtų nustačius kasmetinės techninės apžiūros reikalavimą, neatrodo pagrįstos, 
palyginti su realia tokios priemonės pridėtine verte. 

Pakeitimas 61
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kasmet.

– M1 klasės transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 klasių
transporto priemonės – po dvejų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus.

Or. de

Pagrindimas

Tik atliekant išsamesnes apžiūras bus galima nustatyti techninius gedimus. Jei apžiūros 
vykdomos paviršutiniškai, jų dažnumo padidinimas neduos jokių rezultatų. Apžiūrų skaičiaus 
padidinimas neduos apčiuopiamo efekto.

Pakeitimas 62
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 
apžiūrą M1 arba N1 kategorijos 
transporto priemonė yra pasiekusi 
160 000 km ridą, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Kyla abejonių, ar egzistuoja ryšys tarp transporto priemonių ridos ar amžiaus ir jų 
netinkamumo eksploatuoti keliuose. Senesnės transporto priemonės nepatenka į eismo įvykius 
dažniau nei naujos.

Pakeitimas 63
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepaisant paskutinės techninės 
apžiūros datos, kompetentinga institucija 
gali reikalauti, kad transporto priemonės 
techninė apžiūra arba papildomas 
patikrinimas būtų atlikta(s) anksčiau nei 
1 ir 2 dalyse nurodyta data šiais atvejais:

Išbraukta.

po eismo įvykio, per kurį buvo stipriai 
pažeisti su sauga susiję pagrindiniai 
transporto priemonės komponentai, kaip 
antai: ratai, pakaba, deformacijos zonos, 
vairas arba stabdžiai;
jei buvo pakeistos arba modifikuotos su 
sauga arba aplinka susijusios transporto 
priemonės sistemos arba komponentai;
jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo teisės akto pasiūlymu siekiama pagerinti techninių apžiūrų sistemą. Neaišku, kodėl 
staiga turėtų atsirasti abejonių dėl transporto priemonės tinkamumo eksploatuoti vien todėl, 
kad pasikeitė jos savininkas.

Pakeitimas 64
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atlikus techninį patikrinimą kelyje;

Or. fr

Pakeitimas 65
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės 
techninės apžiūros pažymą, kurioje 
pateikiama bent IV priede nurodyta 
informacija.

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės 
techninės apžiūros pažymą, kurioje 
pateikiama bent IV priede nurodyta 
informacija. Suvienodinus taisykles ir 
technines apžiūras skirtingose valstybėse 
narėse išduotos techninės apžiūros 
pažymos pripažįstamos visose valstybėse 
narėse.

Or. bg

Pagrindimas

Jei suvienodinus taisykles ir technines apžiūras ES valstybės narės tarpusavyje pripažintų 
techninės apžiūros pažymas, rinka ir vartotojai nepatirtų bereikalingų išlaidų, susijusių su 
transporto priemonės grąžinimu į registracijos valstybę narę techninės apžiūros tikslais.

Pakeitimas 66
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės 
techninės apžiūros pažymą, kurioje 

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą, išduoda elektroninę tos transporto 
priemonės techninės apžiūros pažymą, 
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pateikiama bent IV priede nurodyta 
informacija.

kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 67
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, 
transporto priemonę apžiūrai pateikusiam 
asmeniui pateikia techninės apžiūros 
pažymą arba, jei techninės apžiūros 
pažyma yra elektroninė, tinkamai 
patvirtintą išspausdintą tokios pažymos 
kopiją.

2. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, 
transporto priemonę apžiūrai pateikusiam 
asmeniui nedelsdama pateikia techninės 
apžiūros pažymą arba, jei techninės 
apžiūros pažyma yra elektroninė, tinkamai 
patvirtintą išspausdintą tokios pažymos 
kopiją.

Or. en

Pakeitimas 68
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
ir ne vėliau kaip per trejus metus techninės 
apžiūros centrai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pradeda 
perdavinėti savo išduodamose techninės 
apžiūros pažymose nurodytą informaciją 
elektroniniu būdu. Tokia informacija 
perduodama per pagrįstą laikotarpį po 
techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki 
tol techninės apžiūros centrai 
kompetentingai institucijai šią informaciją 
gali pranešti naudodami kitas priemones.
Kompetentinga institucija saugo šią 
informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo 
dienos.

3. Nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
ir ne vėliau kaip per trejus metus techninės 
apžiūros centrai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pradeda 
perdavinėti savo išduodamose techninės 
apžiūros pažymose nurodytą informaciją 
elektroniniu būdu. Tokia informacija 
perduodama per pagrįstą laikotarpį po 
techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki 
tol techninės apžiūros centrai 
kompetentingai institucijai šią informaciją 
gali pranešti naudodami kitas priemones.
Kompetentinga institucija saugo šią 
informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo 
dienos.
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Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 69
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
ir ne vėliau kaip per trejus metus techninės 
apžiūros centrai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pradeda 
perdavinėti savo išduodamose techninės 
apžiūros pažymose nurodytą informaciją 
elektroniniu būdu. Tokia informacija 
perduodama per pagrįstą laikotarpį po 
techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki 
tol techninės apžiūros centrai 
kompetentingai institucijai šią informaciją 
gali pranešti naudodami kitas priemones.
Kompetentinga institucija saugo šią 
informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo 
dienos.

3. Nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
ir ne vėliau kaip per trejus metus techninės 
apžiūros centrai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pradeda 
perdavinėti savo išduodamose techninės 
apžiūros pažymose nurodytą informaciją 
elektroniniu būdu. Tokia informacija 
perduodama per pagrįstą laikotarpį po 
techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki 
tol techninės apžiūros centrai 
kompetentingai institucijai šią informaciją 
gali pranešti naudodami kitas priemones.
Kompetentinga institucija saugo šią 
informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 70
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Techninės apžiūros rezultatai pranešami 5. Techninės apžiūros rezultatai nedelsiant
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transporto priemonės registracijos 
institucijai. Tame pranešime pateikiama 
techninės apžiūros pažymoje nurodyta 
informacija.

pranešami transporto priemonės 
registracijos institucijai. Tame pranešime 
pateikiama techninės apžiūros pažymoje 
nurodyta informacija.

Or. en

Pakeitimas 71
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Inspektoriams, kurie šio reglamento
taikymo pradžios dieną dirba valstybės 
narės kompetentingoje institucijoje arba 
techninės apžiūros centre, VI priedo 1 
punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi.
Tiems inspektoriams valstybės narės 
išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

3. Inspektoriams, kurie šios direktyvos
taikymo pradžios dieną dirba valstybės 
narės kompetentingoje institucijoje arba
techninės apžiūros centre, VI priedo 1 
punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi.
Tiems inspektoriams valstybės narės 
išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 72
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Inspektoriams, kurie šio reglamento
taikymo pradžios dieną dirba valstybės 
narės kompetentingoje institucijoje arba 
techninės apžiūros centre, VI priedo 1 
punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi.
Tiems inspektoriams valstybės narės 
išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

3. Inspektoriams, kurie šios direktyvos
taikymo pradžios dieną dirba valstybės 
narės kompetentingoje institucijoje arba 
techninės apžiūros centre, VI priedo 1 
punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi.
Tiems inspektoriams valstybės narės 
išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.
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Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 73
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Techninės apžiūros centras informuoja 
transporto priemonę techninei apžiūrai 
pateikusį asmenį apie būtiną atlikti 
remontą ir nekeičia apžiūros rezultatų 
komerciniais tikslais.

5. Techninės apžiūros centras informuoja 
transporto priemonę techninei apžiūrai 
pateikusį asmenį apie objektyviai 
reikalingą atlikti remontą.

Or. en

Pakeitimas 74
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria nacionalinį 
ryšių palaikymo punktą, atsakingą už 
keitimąsi su šio reglamento taikymu 
susijusia informacija su kitomis 
valstybėmis narėmis ir su Komisija.

1. Valstybės narės paskiria nacionalinį 
ryšių palaikymo punktą, atsakingą už 
keitimąsi su šios direktyvos taikymu 
susijusia informacija su kitomis 
valstybėmis narėmis ir su Komisija.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 75
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria nacionalinį 
ryšių palaikymo punktą, atsakingą už 
keitimąsi su šio reglamento taikymu 
susijusia informacija su kitomis 
valstybėmis narėmis ir su Komisija.

1. Valstybės narės paskiria nacionalinį 
ryšių palaikymo punktą, atsakingą už 
keitimąsi su šios direktyvos taikymu 
susijusia informacija su kitomis 
valstybėmis narėmis ir su Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 76
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni 
metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] 
praneša Komisijai savo nacionalinio ryšių 
palaikymo punkto pavadinimą ir 
kontaktinę informaciją ir vėliau 
nedelsdamos informuoja apie visus šios 
informacijos pasikeitimus. Komisija 
parengia visų nacionalinių ryšių palaikymo 
punktų sąrašą ir jį perduoda valstybėms 
narėms.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni 
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] 
praneša Komisijai savo nacionalinio ryšių 
palaikymo punkto pavadinimą ir 
kontaktinę informaciją ir vėliau 
nedelsdamos informuoja apie visus šios 
informacijos pasikeitimus. Komisija 
parengia visų nacionalinių ryšių palaikymo 
punktų sąrašą ir jį perduoda valstybėms 
narėms.

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 77
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės
transporto priemonių informacijos
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija sukuria elektroninę transporto 
priemonių informacijos sistemą, kuria būtų 
siekiama užtikrinti už transporto priemonių 
apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą 
atsakingų valstybių narių kompetentingų 
institucijų, techninės apžiūros centrų, 
techninės apžiūros ir matavimo įrangos 
gamintojų, kaip nurodyta šiame 
reglamente, nepriklausomų transporto 
priemonių komponentų ir sistemų
gamintojų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija.

Or. de

Pagrindimas

Reikia sukurti bendrą sistemą, kad būtu galima suderinti skirtingus apžiūrų standartus. 
Taikymo sritį reikėtų išplėsti, kadangi sistema neturi būti naudojama tik tam, kad Komisija 
kauptų duomenis. Surinkta informacija duomenų teikėjams turėtų būti itin svarbus duomenų 
šaltinis, kuriuo pasinaudojant būtų galima tobulinti transporto priemones ir jų techninę 
apžiūrą.

Pakeitimas 78
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės
transporto priemonių informacijos
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja jau esamų 
elektroninių transporto priemonių 
informacijos sistemų, kuriomis būtų 
siekiama užtikrinti už transporto priemonių 
apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą 
atsakingų valstybių narių kompetentingų 
institucijų, techninės apžiūros centrų ir 
transporto priemonių gamintojų keitimąsi 
su technine apžiūra susijusia informacija,
optimizavimo ir pritaikymo prie šio teisės 
akto galimybes.

Or. bg
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Pagrindimas

Jei valstybės narės galėtų naudoti esamas elektronines transporto priemonių informacijos 
sistemas, tai padėtų išvengti papildomų administracinių ir finansinių naujos elektroninės 
priemonės kūrimo sąnaudų ir dvigubo duomenų rinkimo.

Pakeitimas 79
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų, transporto priemonių 
gamintojų ir apžiūros įrangos gamintojų
keitimąsi su technine apžiūra susijusia 
informacija, sukūrimo galimybes, sąnaudas 
ir naudą.

Or. en

Pakeitimas 80
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų, transporto priemonių 
gamintojų ir nepriklausomų operatorių
keitimąsi su technine apžiūra susijusia 
informacija, sukūrimo galimybes, sąnaudas 
ir naudą.



PE508.009v01-00 36/58 AM\931274LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie techninių apžiūrų rezultatų neturi būti suteikiama tik tam tikriems rinkos 
operatoriams. Taip jie gautų slaptą informaciją ir dėl to galėtų susidaryti antikonkurencinė 
padėtis. Todėl ši informacija turėtų būti prieinama ir kitiems susijusiems atsarginių dalių 
rinkos dalyviams.

Pakeitimas 81
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų, transporto priemonių 
gamintojų ir nepriklausomų operatorių
keitimąsi su technine apžiūra susijusia 
informacija, sukūrimo galimybes, sąnaudas 
ir naudą.

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie techninių apžiūrų rezultatų neturi būti suteikiama tik tam tikriems rinkos 
operatoriams (pvz., transporto priemonės gamintojams). Taip jie gautų slaptą informaciją ir 
dėl to galėtų susidaryti antikonkurencinė padėtis. Todėl ši informacija turėtų būti prieinama 
ir kitiems susijusiems atsarginių dalių rinkos dalyviams.

Pakeitimas 82
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 

Šios sistemos tikslas būtų pateikti, 
remiantis surinktais duomenimis, už 
transporto priemonių apžiūrą, 
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straipsniu nustatytą techninės apžiūros 
lipduko reikalavimą. Per dvejus metus 
nuo šio reglamento taikymo pradžios
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir 
prireikus kartu pateikia teisės akto 
pasiūlymą.

registravimą ir patvirtinimą atsakingoms 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, techninės apžiūros 
centrams, techninės apžiūros ir matavimo 
įrangos gamintojams, kaip nurodyta 
šiame reglamente, nepriklausomiems 
transporto priemonių komponentų ir 
sistemų gamintojams ir transporto 
priemonių gamintojams kiekvienam iš jų 
reikalingą informaciją, kad jie galėtų 
pagerinti transporto priemonės saugumą 
arba jos techninę apžiūrą. Teikdama 
jiems duomenis Komisija pasirūpina, kad 
duomenys būtų aiškiai suskirstyti į 
paketus pagal jų naudotoją ir tolesnį 
naudotoją ir kad jie būtų teikiami tik 
tuomet, kai jų reikia atitinkamam 
patobulinimui atlikti. Jei esama abejonių, 
ar duomenų reikia, tai sprendžia 
16 straipsnyje nurodytas komitetas.

Or. de

Pagrindimas

Reikia sukurti bendrą sistemą, kad būtu galima suderinti skirtingus apžiūrų standartus. 
Taikymo sritį reikėtų išplėsti, kadangi sistema neturi būti naudojama tik tam, kad Komisija 
kauptų duomenis. Surinkta informacija duomenų teikėjams turėtų būti itin svarbus duomenų 
šaltinis, kuriuo pasinaudojant būtų galima tobulinti transporto priemones ir jų techninę 
apžiūrą.

Pakeitimas 83
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu 

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą. Per dvejus metus nuo šios 
direktyvos taikymo pradžios Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu 
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pateikia teisės akto pasiūlymą. pateikia teisės akto pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 84
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikui nuo [šio reglamento
įsigaliojimo data].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikui nuo [šios direktyvos
įsigaliojimo data].

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 85
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami
neribotam laikui nuo [šio reglamento
įsigaliojimo data].

2. Įgaliojimai priimti 17 straipsnyje
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
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tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Laikinas įgaliojimų suteikimas tinkamesnis. Komisija turėtų parengti deleguotųjų aktų 
taikymo ataskaitą.

Pakeitimas 86
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus šio reglamento
nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos 
būtų taikomos. Šios sankcijos yra 
veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir 
nediskriminacinės.

1. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus šios direktyvos nuostatas, 
taisykles ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šios sankcijos būtų 
taikomos. Šios sankcijos yra veiksmingos, 
proporcingos, atgrasančios ir 
nediskriminacinės.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 87
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus šio reglamento
nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos 
būtų taikomos. Šios sankcijos yra 
veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir 
nediskriminacinės.

1. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus šios direktyvos nuostatas, 
taisykles ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šios sankcijos būtų 
taikomos. Šios sankcijos yra veiksmingos, 
proporcingos, atgrasančios ir 
nediskriminacinės.

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 88
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni 
metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius šių nuostatų 
pakeitimus.

3. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni 
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos] praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius šių nuostatų 
pakeitimus.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 89
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni 
metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius šių nuostatų 
pakeitimus.

3. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni 
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos] praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius šių nuostatų 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 90
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 11 straipsnyje nurodyti techninės 
apžiūros įrenginiai ir įranga, kurie [šio 
reglamento taikymo pradžios data] 
neatitinka V priede išdėstytų minimalių 
reikalavimų, techninei apžiūrai atlikti gali 
būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius 
metus nuo tos datos.

1. 11 straipsnyje nurodyti techninės 
apžiūros įrenginiai ir įranga, kurie [šios 
direktyvos taikymo pradžios data] 
neatitinka V priede išdėstytų minimalių 
reikalavimų, techninei apžiūrai atlikti gali 
būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius 
metus nuo tos datos.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 91
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 11 straipsnyje nurodyti techninės 
apžiūros įrenginiai ir įranga, kurie [šio 
reglamento taikymo pradžios data] 
neatitinka V priede išdėstytų minimalių 
reikalavimų, techninei apžiūrai atlikti gali 
būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius 
metus nuo tos datos.

1. 11 straipsnyje nurodyti techninės 
apžiūros įrenginiai ir įranga, kurie [šios 
direktyvos taikymo pradžios data] 
neatitinka V priede išdėstytų minimalių 
reikalavimų, techninei apžiūrai atlikti gali 
būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius 
metus nuo tos datos.

Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 92
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VII priede išdėstytus reikalavimus 
valstybės narės pradeda taikyti ne vėliau 
kaip nuo penktų metų po šio reglamento
taikymo pradžios.

2. VII priede išdėstytus reikalavimus 
valstybės narės pradeda taikyti ne vėliau 
kaip nuo penktų metų po šios direktyvos
taikymo pradžios.

Or. de

Pagrindimas

(Žr. antraštinės dalies pakeitimo pagrindimą).

Pakeitimas 93
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VII priede išdėstytus reikalavimus 
valstybės narės pradeda taikyti ne vėliau 
kaip nuo penktų metų po šio reglamento
taikymo pradžios.

2. VII priede išdėstytus reikalavimus 
valstybės narės pradeda taikyti ne vėliau 
kaip nuo penktų metų po šios direktyvos
taikymo pradžios.
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Or. en

Pagrindimas

Termino pakeitimas, nurodantis, kad šis teisės aktas turėtų būti direktyva.

Pakeitimas 94
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2009/40/EB ir Komisijos 
rekomendacija 2010/378/ES panaikinamos
[šio reglamento taikymo pradžios data].

Direktyva 2009/40/EB ir Komisijos 
rekomendacija 2010/378/ES panaikinamos
[šios direktyvos taikymo pradžios data].

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 95
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2009/40/EB ir Komisijos 
rekomendacija 2010/378/ES panaikinamos
[šio reglamento taikymo pradžios data].

Direktyva 2009/40/EB ir Komisijos 
rekomendacija 2010/378/ES panaikinamos
[šios direktyvos taikymo pradžios data].

Or. en

Pakeitimas 96
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 97
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną
nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 98
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo [praėjus 12 mėnesių nuo 
jo įsigaliojimo].

Ji taikoma nuo [praėjus 24 mėnesiams 
nuo jos įsigaliojimo].

Or. en

Pakeitimas 99
Kerstin Westphal
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Ši direktyva privaloma visa ir tiesiogiai
taikoma visose valstybėse narėse.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas nėra šiam tikslui tinkamas teisės akto tipas. Šio teisės akto tikslas, t. y. iki 
minimumo sumažinti kelių eismo įvykių skaičių vykdant periodines technines apžiūras, galėtų 
būti pasiektas priėmus teisės priemonę, kuri turėtų ne tokį radikalų poveikį nacionalinės teisės 
aktams. Abejotina, ar prielaida, kuri yra šio pasiūlymo pagrindas, yra pagrįsta. Kadangi su 
juo susijusių abejonių negalima pašalinti, tinkamesnė priemonė būtų direktyva.

Pakeitimas 100
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Ši direktyva privaloma visa ir tiesiogiai
taikoma visose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 101
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Priekinio žibinto 
kryptis neatitinka 
reikalavimuose 
nustatytų ribų.

4.1.2 Sureguliavimas Naudojant 
priekinių žibintų 
reguliavimo įtaisą 
arba ekraną
nustatoma 
kiekvieno 
artimųjų šviesų 
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priekinio žibinto 
horizontalioji 
kryptis.

Parlamento pakeitimas

a) Priekinio žibinto 
kryptis neatitinka 
reikalavimuose 
nustatytų ribų.

4.1.2 Sureguliavimas Naudojant 
priekinių žibintų 
reguliavimo įtaisą 
nustatoma 
kiekvieno 
artimųjų šviesų 
priekinio žibinto 
horizontalioji ir 
vertikalioji
kryptis, o 
elektroninį 
tikrinimo įtaisą –
dinaminės 
funkcijos (jei 
taikoma).

b) Patikrinamas 
dinaminės sistemos 
žibintų veikimas ir 
sureguliavimas.

Or. en

Pagrindimas

Vertikalūs matmenys yra svarbesnis reguliavimo kriterijus, todėl juos reikėtų įtraukti.

Kad būtų užtikrintas tinkamas žibintų sureguliavimas ir pritaikytas židinio nuotolis, 
reikalingas žibintų reguliavimo įtaisas, ypač didelio ryškumo išlydžio apšvietimui ir 
dinamiškai kontroliuojamoms sistemoms. To negalima tinkamai pasiekti naudojant tik 
priekinių žibintų reguliavimo ekraną. Dinamiškai kontroliuojamoms didelio ryškumo išlydžio 
žibintų sistemoms turėtų būti naudojamas elektroninis tikrinimo įtaisas kartu su tinkamu 
žibintų sureguliavimo apžiūros prietaisu.

Pakeitimas 102
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.3 Junginėjimas Vizuali apžiūra ir 
veikimo 
patikrinimas.

a) Jungiklio veikimas 
neatitinka reikalavimų 
(vienu metu 
šviečiančių žibintų 
skaičius).
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b) Valdymo įtaisas 
veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

a) Jungiklio veikimas 
neatitinka reikalavimų 
(vienu metu 
šviečiančių žibintų 
skaičius).

4.1.3 Junginėjimas Vizuali apžiūra ir 
veikimo 
patikrinimas 
prireikus 
naudojant 
elektroninį 
tikrinimo įtaisą. b) Valdymo įtaisas 

veikia netinkamai.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima tinkamai patikrinti automatinį žibintų jungiklį ir jo tinkamą veikimą (pvz., 
automatinį tolimųjų žibintų perjungimą į artimuosius), apžiūra turėtų būti vykdoma naudojant 
elektroninį tikrinimo įtaisą.

Pakeitimas 103
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a) Įtaisas neveikia.4.1.5. Lygio 
reguliavimo įtaisai 
(jeigu privalomi)

Vizuali apžiūra ir, 
jeigu įmanoma, 
veikimo 
patikrinimas.

b) Rankinio valdymo 
įtaiso neįmanoma 
valdyti iš vairuotojo 
sėdynės.

Parlamento pakeitimas

a) Įtaisas neveikia.4.1.5. Lygio 
reguliavimo įtaisai 
(jeigu privalomi)

Vizuali apžiūra ir 
veikimo 
patikrinimas 
prireikus 
naudojant 
elektroninį 
tikrinimo įtaisą.

b) Rankinio valdymo 
įtaiso neįmanoma 
valdyti iš vairuotojo 
sėdynės.

Or. en
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Pagrindimas

Kad būtų galima tinkamai patikrinti automatinį žibintų sureguliavimo įtaiso veikimą ir 
užtikrinti, kad jis veiktų tinkamai, apžiūra turėtų būti vykdoma naudojant elektroninį tikrinimo 
įtaisą.

Pakeitimas 104
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a) Atbulinės eigos 
žibintus galima 
įjungti, kai atbulinė 
pavara neįjungta.

4.3.2. Junginėjimas Vizuali apžiūra ir 
veikimo 
patikrinimas.

b) Valdymo įtaisas 
veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

a) Atbulinės eigos 
žibintus galima 
įjungti, kai atbulinė 
pavara neįjungta.

b) Valdymo įtaisas 
veikia netinkamai.

Stabdymo žibintų ir 
avarinio stabdymo 
žibintų junginėjimas

Vizuali apžiūra ir 
veikimo 
patikrinimas 
naudojant 
elektroninį 
tikrinimo įtaisą, 
kad būtų galima 
keisti stabdžių 
pedalo sensoriaus 
įeinančio signalo 
vertę ir stebint 
patikrinti 
avarinio 
stabdymo žibinto 
veikimą.

c) Avarinio stabdymo 
žibintai neveikia arba 
veikia netinkamai.

Or. en

Pagrindimas

Elektroninis tikrinimo įtaisas, naudojamas įeinantiems stabdymo sensoriaus signalams siųsti 
siekiant patikrinti avarinio stabdymo žibintų tinkamą veikimą (įskaitant automatinį įspėjamąjį 
pavojaus signalą); žibintų veikimas po to patikrinamas tiesiogiai stebint.
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Pakeitimas 105
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.5.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.5.2 sureguliavimas 
(X)(2)

Tikrinama 
įjungiant žibintus 
ir naudojant 
žibintų 
reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas 
netinkamai 
horizontaliai 
sureguliuotas, kai 
šviesos pluoštas turi 
ribinę liniją.

Parlamento pakeitimas

4.5.2 sureguliavimas 
(X)(2)

Tikrinama 
įjungiant žibintus 
ir naudojant 
žibintų 
reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas 
netinkamai 
horizontaliai ir 
vertikaliai 
sureguliuotas, kai 
šviesos pluoštas turi 
ribinę liniją.

Or. en

Pagrindimas

Vertikalūs matmenys yra svarbesnis reguliavimo kriterijus, todėl juos reikėtų įtraukti.

Pakeitimas 106
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5.3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a) Amortizatoriai 
netvirtai pritvirtinti 
prie važiuoklės arba 
ašies.

5.3.2. Amortizatoriai Virš duobės arba 
ant keltuvo 
pastatytos 
transporto 
priemonės vizuali 
apžiūra arba
patikrinimas 
naudojant 
specialią įrangą, 

b) Pažeistas 
amortizatorius, yra 
nuotėkio arba gedimo 
požymių.
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jeigu ji yra.
Parlamento pakeitimas

a) Amortizatoriai 
netvirtai pritvirtinti 
prie važiuoklės arba 
ašies.

5.3.2. Amortizatoriai Virš duobės arba 
ant keltuvo 
pastatytos 
transporto 
priemonės vizuali 
apžiūra naudojant 
specialią įrangą.

b) Pažeistas 
amortizatorius, yra 
nuotėkio arba gedimo 
požymių.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamai įvertinti transporto priemonės pakabos sistemos slopinimo veiksmingumą galima tik 
naudojant slopinimo bandymo aparatūrą. Elektroninės transporto priemonės pakabos 
sistemos tikrinimas turėtų būti vykdomas naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą, o matavimai 
turėtų būti vykdomi naudojant slopinimo bandymo aparatūrą siekiant patikrinti, ar sistema 
veikia tinkamai. Siūloma nustatyti, kad 30 proc. skirtumas tarp tos pačios ašies kairiosios ir 
dešiniosios pusių būtų laikomas praktiniu ir realistišku tinkamumo ir netinkamumo 
kriterijumi.

Pakeitimas 107
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5.3.2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a) Didelis kairės ir 
dešinės pusių 
skirtumas.

5.3.2.1 Slopinimo 
veiksmingumo 
patikrinimas

Naudojant 
specialią įrangą
nustatomi kairės ir 
dešinės pusės 
skirtumai ir (arba) 
nuokrypis nuo 
gamintojo 
pateiktų 
absoliučių verčių.

b) Neužtikrinamos 
nustatytos minimalios 
vertės.

Parlamento pakeitimas

a) Didelis kairės ir 
dešinės pusių 
skirtumas.

5.3.2.1 Slopinimo 
veiksmingumo 
patikrinimas

naudojant 
slopinimo 
bandymo 
aparatūrą b) Neatitinka 
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slopinimo koeficiento 
vertės

lyginami kairės ir 
dešinės pusės ir 
transporto 
priemonės 
gamintojo 
nurodyti 
slopinimo 
koeficiento verčių 
skirtumai, jei tos 
vertės viršija 
bendrąją ribinę 
slopinimo 
koeficiento vertę, 
t. y. 0,1

c) tos pačios ašies 
kairės ir dešinės 
pusės matavimo 
verčių daugiau kaip 
30 proc. disbalansas

Or. en

Pagrindimas

Tinkamai įvertinti transporto priemonės pakabos sistemos slopinimo veiksmingumą galima tik 
naudojant slopinimo bandymo aparatūrą. Elektroninės transporto priemonės pakabos 
sistemos tikrinimas turėtų būti vykdomas naudojant elektroninį tikrinimo įtaisą, o matavimai 
turėtų būti vykdomi naudojant slopinimo bandymo aparatūrą siekiant patikrinti, ar sistema 
veikia tinkamai.

Siūloma nustatyti, kad 30 proc. skirtumas tarp tos pačios ašies kairiosios ir dešiniosios pusių 
būtų laikomas praktiniu ir realistišku tinkamumo ir netinkamumo kriterijumi.

Pakeitimas 108
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas transporto 
priemonėms, užregistruotoms 
arba pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį ir 
nuspaudus sankabą.

a) Transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos 
arba pradėtos naudoti po 
reikalavimuose 
nurodytos datos
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b) Transporto priemonės 
parengimas prieš tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija 
lygį, nurodytą ant 
transporto priemonės 
pritvirtintoje gamintojo 
lentelėje;

1. Transporto priemonės gali 
būti tikrinamos be 
parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų patikrinti, 
ar variklis sušilęs ir ar yra 
tinkamos mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
jeigu pagal reikalavimus 
etaloninių verčių taikyti 
negalima:

2. Parengimo reikalavimai: varikliai be pripūtimo –
2,5 m-1,

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-

1,

arba reikalavimuose 
nurodytų transporto 
priemonių ir

transporto priemonių, 
kurios pirmą kartą 
užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose 
nurodytos datos –

i) Variklis turi būti visiškai 
sušildytas, pvz., variklio 
alyvos temperatūra, 
matuojama zondu alyvos 
lygio matuoklio vamzdelyje, 
turi būti ne žemesnė kaip 
80°C arba įprastos darbinės 
temperatūros, jeigu ji yra 
žemesnė už nurodytąją; arba 
turi būti bent lygiavertė 
variklio bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. Jeigu 
dėl transporto priemonės 
konstrukcijos taip matuoti 
būtų praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima nustatyti 
kitais būdais, pvz., pagal 
variklio aušinimo 
ventiliatoriaus veikimą.

1,5 m-1.7

ii) Išmetimo sistema turi būti 
prapūsta ne mažiau kaip per 
tris greitėjimo ciklus arba 
lygiaverčiu būdu.

c) Tikrinimo procedūra:

Variklis ir 
turbokompresorius (jei yra) 
prieš kiekvieną laisvojo 
greitėjimo ciklą turi veikti 
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tuščiąja eiga. Didelės galios 
dyzelinių variklių atveju tai 
reiškia ne mažiau kaip 10 
sekundžių pauzę po to, kai 
paleidžiamas akceleratoriaus 
pedalas.

2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip per 
vieną sekundę), bet ne per 
staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
galo, kad įpurškimo siurblys 
veiktų didžiausiu pajėgumu.
3. Per kiekvieną laisvojo 
įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi pasiekti 
ribinį sūkių dažnį, o 
transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima patikrinti, 
pvz., stebint variklio sūkių 
dažnį arba paliekant 
pakankamai laiko nuo 
pirmojo akceleratoriaus 
pedalo paspaudimo iki 
paleidimo; I priede 
nurodytoms 1 ir 2 kategorijų 
transporto priemonėms šis 
laikas turi būti ne trumpesnis 
kaip 2 sekundės.
4. Transporto priemonės 
pripažįstamos netinkamomis 
tik jei ne mažiau kaip trijų 
laisvojo įsibėgėjimo ciklų 
verčių aritmetinis vidurkis 
viršija ribinę vertę. 
Skaičiuojant vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai 
skiriasi nuo vidurkio, arba 
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apskaičiuoti vidurkį bet 
kokiu kitu statistinio 
skaičiavimo būdu, kuriuo 
atsižvelgiama į matavimo 
rezultatų sklaidą. Valstybės 
narės gali apriboti tikrinimo 
ciklų skaičių.
5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti netinkamomis tas 
transporto priemones, kurių 
išmatuotos vertės po mažiau 
kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų labai viršija 
ribines vertes. Be to, kad 
būtų išvengta nereikalingų 
tikrinimų, valstybės narės 
gali pripažinti tinkamomis 
tas transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
greitėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines vertes.

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas transporto 
priemonėms, užregistruotoms 
arba pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant laisvuoju 
greitėjimu (be apkrovos nuo 
tuščiosios eigos minimalių 
sūkių iki variklio ribojamų 
sūkių), pavarų perjungimo 
svirtį nustačius į neutralią 
padėtį ir nuspaudus sankabą. 
Ši variklio išmetalų 
matavimo procedūra 
nustatoma kaip standartinis 
išmetamų teršalų kontrolės 
metodas, net jei ji derinama 
su OBD.

a) Transporto 
priemonių, kurios 
pirmą kartą 
užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose 
nurodytos datos

b) Transporto priemonės 
parengimas prieš tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija 
lygį, nurodytą ant 
transporto priemonės 
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pritvirtintoje gamintojo 
lentelėje;

1. Transporto priemonės gali 
būti tikrinamos be 
parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų patikrinti, 
ar variklis sušilęs ir ar yra 
tinkamos mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
jeigu pagal 
reikalavimus etaloninių 
verčių taikyti negalima:

2. Parengimo reikalavimai: varikliai be pripūtimo –
2,5 m-1,

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-

1,
arba reikalavimuose 
nurodytų transporto 
priemonių ir

transporto priemonių, 
kurios pirmą kartą 
užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose 
nurodytos datos –

1,5 m-1.7

arba

i) Variklis turi būti visiškai 
sušildytas, pvz., variklio 
alyvos temperatūra, 
matuojama zondu alyvos 
lygio matuoklio vamzdelyje, 
turi būti ne žemesnė kaip 
80°C arba įprastos darbinės 
temperatūros, jeigu ji yra 
žemesnė už nurodytąją; arba 
turi būti bent lygiavertė 
variklio bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. Jeigu 
dėl transporto priemonės 
konstrukcijos taip matuoti 
būtų praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima nustatyti 
kitais būdais, pvz., pagal 
variklio aušinimo 
ventiliatoriaus veikimą.

0,2m-1

ii) Išmetimo sistema turi būti 
prapūsta ne mažiau kaip per 
tris greitėjimo ciklus arba 
lygiaverčiu būdu.
c) Tikrinimo procedūra:

Variklis ir turbokompresorius 
(jei yra) prieš kiekvieną 
laisvojo greitėjimo ciklą turi 
veikti tuščiąja eiga. Didelės 
galios dyzelinių variklių 
atveju tai reiškia ne mažiau 
kaip 10 sekundžių pauzę po 
to, kai paleidžiamas 
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akceleratoriaus pedalas.

2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip per 
vieną sekundę), bet ne per 
staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
galo, kad įpurškimo siurblys 
veiktų didžiausiu pajėgumu.

3. Per kiekvieną laisvojo 
įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi pasiekti 
ribinį sūkių dažnį, o 
transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima patikrinti, 
pvz., stebint variklio sūkių 
dažnį arba paliekant 
pakankamai laiko nuo 
pirmojo akceleratoriaus 
pedalo paspaudimo iki 
paleidimo; I priede 
nurodytoms 1 ir 2 kategorijų 
transporto priemonėms šis 
laikas turi būti ne trumpesnis 
kaip 2 sekundės.

NOx kiekis neatitinka 
reikalavimų.

4. Transporto priemonės 
pripažįstamos netinkamomis 
tik jei ne mažiau kaip trijų 
laisvojo įsibėgėjimo ciklų 
verčių aritmetinis vidurkis 
viršija ribinę vertę. 
Skaičiuojant vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai skiriasi 
nuo vidurkio, arba 
apskaičiuoti vidurkį bet 
kokiu kitu statistinio 
skaičiavimo būdu, kuriuo 

Kietųjų dalelių vertės 
neatitinka reikalavimų.
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atsižvelgiama į matavimo 
rezultatų sklaidą. Valstybės 
narės gali apriboti tikrinimo 
ciklų skaičių.

5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali pripažinti 
netinkamomis tas transporto 
priemones, kurių išmatuotos 
vertės po mažiau kaip trijų 
laisvojo įsibėgėjimo ciklų 
arba po prapūtimo ciklų labai 
viršija ribines vertes. Be to, 
kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali pripažinti 
tinkamomis tas transporto 
priemones, kurių išmatuotos 
vertės po mažiau kaip trijų 
laisvojo greitėjimo ciklų arba 
po prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines vertes. 
NOx lygio ir kietųjų dalelių 
kiekio matavimas naudojant 
tinkamą įrangą ir (arba) 
tinkamą dūmingumo 
matuoklį taikant dabar 
naudojamą laisvojo 
greitėjimo metodą.

Or. en

Pagrindimas

OBD nėra patikimas išmetamų teršalų kontrolės metodas; dėl šios priežasties teršalų kiekis 
turi būti tikrinamas matuojant prie išmetimo vamzdžio. Su NOx problema ypač susiduria 
dyzelinės transporto priemonės, nes nedidelis dūmų lygis paprastai sukelia aukštą NOx lygį. 
Transporto priemonėse, kuriose yra dyzelino dalelių filtras, svarbu matuoti kietųjų dalelių 
lygį, o ne padrumstėjimo vertę. Siekiant užtikrinti, kad matavimai būtų suderinti ir tikslūs, 
variklio temperatūra ir greitis turėtų būti matuojami laikantis transporto priemonės 
gamintojo nurodytų bandymų sąlygų.

Pakeitimas 109
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
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Techninė dalis. V priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) įtaisas amortizatoriaus efektyvumui 
išbandyti;

10) Slopinimo bandymo aparatūra 
transporto priemonės pakabos virpesių 
energijos absorbcijai matuoti siekiant 
patikrinti transporto priemonės pakabos 
sistemos komponentų slopinimo 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamai įvertinti transporto priemonės pakabos sistemos slopinimo veiksmingumą galima tik 
naudojant slopinimo bandymo aparatūrą, taikant transporto priemonės gamintojo nurodytas 
slopinimo koeficiento vertes, jei tos vertės viršija bendrąją ribinę slopinimo koeficiento vertę, 
t. y. 0,1.


