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Pakeitimas 52
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) visose valstybėse narėse veikia 
variklinių transporto priemonių 
registracijos sistema, kuri reiškia 
administracinio leidimo joms patekti į kelių 
transporto eismą išdavimo procedūrą, 
kurios metu transporto priemonė 
identifikuojama ir jai priskiriamas 
registracijos numeris. Tačiau daugelis 
transporto priemonių registracijai taikomų 
nacionalinių taisyklių yra prieštaringos, 
sudėtingos ir apsunkinančios. Taigi dėl 
transporto priemonių registracijos 
problemų kyla kliūčių vidaus rinkoje ir 
atsiranda kitoje valstybėje narėje 
įregistruotų variklinių transporto priemonių 
laisvo judėjimo Sąjungoje problemų;

(1) visose valstybėse narėse veikia 
variklinių transporto priemonių 
registracijos sistema, kuri reiškia 
administracinio leidimo joms patekti į kelių 
transporto eismą išdavimo procedūrą, 
kurios metu transporto priemonė 
identifikuojama ir jai priskiriamas 
registracijos numeris. Tačiau daugelis 
transporto priemonių registracijai taikomų 
nacionalinių taisyklių yra prieštaringos, 
sudėtingos ir apsunkinančios. Taigi dėl 
transporto priemonių registracijos 
problemų kyla kliūčių vidaus rinkoje, ypač 
darbuotojų judėjimo, ir atsiranda kitoje 
valstybėje narėje įregistruotų variklinių 
transporto priemonių laisvo judėjimo 
Sąjungoje problemų;

Or. de

Pakeitimas 53
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 

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

būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms.
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą ir vartotojams 
tinkamą registracijos procedūrą, kuri 
apimtų kitoje valstybėje narėje išduotų 
dokumentų bei atliktos techninės apžiūros 
pripažinimą ir kuria būtų organizuojamas 
kompetentingų institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

Or. de

Pakeitimas 54
Othmar Karas, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant, kad piliečiai ir įmonės, ypač 
tie, kurie perka kitoje valstybėje narėje 
įregistruotą transporto priemonę, galėtų 
lengviau gauti registracijos liudijimo 
pripažinimą, jo formatas turėtų būti 
suvienodintas visose valstybėse narėse 
pagal Tarybos direktyvą 1999/37/EB;

Or. en

Pagrindimas

Vienodas registracijos liudijimas padėtų užtikrinti, kad įvykus kelių eismo įvykiui būtų 
nustatytas transporto priemonės turėtojas.

Pakeitimas 55
Toine Manders



AM\938979LT.doc 5/42 PE513.178v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) piliečiai ir įmonės taip pat turėtų 
turėti galimybę pasirinkti registracijos ar 
laikinojo perkėlimo numerio spalvas, 
naudojamas valstybėje narėje arba 
Sąjungoje, kad galėtų perregistruoti kitoje 
valstybėje narėje įsigytas transporto 
priemones arba, tam tikrais atvejais, jas 
laikinai įregistruoti perkėlimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 56
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad tam tikros 
istorinės vertės transporto priemonės 
neturi visų originalių dokumentų dėl to, 
kad buvo pagamintos prieš sukuriant 
valstybių narių registracijos sistemas, 
arba, kitu atveju, dėl to, kad jos iš pradžių 
buvo lenktyninės ar karinės transporto 
priemonės. Šiuo reglamentu turėtų būti 
užtikrinta, kad šios transporto priemonės 
galėtų būti teisėtai perkeltos iš vienos 
valstybės narės į kitą ir perregistruotos 
nurodant tik turimais dokumentais 
pagrįstus duomenis apie pagaminimo ar 
pirmosios registracijos datą, jei šios 
transporto priemonės yra bent 30 metų ar 
senesnės;

Or. en
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Pagrindimas

Istorinėms transporto priemonėms reikia taikyti išimtį.

Pakeitimas 57
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 58
Preslav Borissov
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad Europos transporto 
priemonių ir vairuotojų pažymėjimų 
informacinė sistema (EUCARIS) būtų 
visiškai įdiegta ir veiktų visu pajėgumu, 
siekiant ją panaudoti esamo reglamento 
tikslams;

Or. en

Pagrindimas

Iki 2013 m. visos 27 Europos Sąjungos valstybės narės turėtų įdiegti sistemą EUCARIS, skirtą 
informacijos apie transporto priemones ir vairuotojų pažymėjimus mainams; šiuo metu taip 
nėra, daugiausia dėl organizacinių ir teisinių problemų. 

Pakeitimas 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti šį tekstą į 1 straipsnį siekiant užtikrinti, kad pradėjus taikyti šį reglamentą 
nebūtų daromas poveikis fiskalinėms teisėms. Kadangi siūlomo reglamento tikslas yra 
supaprastinti kitose valstybėse narėse jau įregistruotų transporto priemonių registracijos 
formalumus ir sąlygas, jis jokiu būdu neturėtų paveikti teisės rinkti mokesčius už transporto 
priemones, įvežamas į tam tikrą valstybę narę.
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Pakeitimas 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 61
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) registracijos liudijimo turėtojas – tai
fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu 
transporto priemonė įregistruota valstybėje 
narėje; išperkamosios nuomos atveju 
registracijos liudijimo turėtojas taip pat 
yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal 
sutartį yra laikinas transporto priemonės 
turėtojas;

Or. en

Pakeitimas 62
Ildikó Gáll-Pelcz
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Transporto priemonės turėtojas –
registracijos liudijime nurodytas asmuo, 
kuris nėra asmuo, kurio vardu 
įregistruota transporto priemonė.

Or. hu

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 2 straipsnio 3 dalyje asmuo, kurio vardu įregistruota transporto 
priemonė, apibrėžiamas kaip registracijos liudijimo turėtojas. Vis dėlto praktiškai 
registracijos liudijime nurodytas asmuo gali būti ne tas pats asmuo, kurio vardu įregistruota 
transporto priemonė. Pavyzdys galėtų būti automobiliai, kuriems taikoma išperkamoji nuoma, 
tokiu atveju registracijos liudijime nurodytas asmuo yra savininkas, o registracijos liudijimo 
turėtojas yra transporto priemonės turėtojas.

Pakeitimas 63
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė gali reikalauti įregistruoti 
jos teritorijoje transporto priemonę, 
įregistruotą kitoje valstybėje narėje, tik 
tuomet, jeigu jos teritorijoje yra 
registracijos liudijimo turėtojo įprastinė 
gyvenamoji ar buveinės vieta.

1. Valstybė narė gali reikalauti įregistruoti 
jos teritorijoje transporto priemonę, 
įregistruotą kitoje valstybėje narėje, tik 
tuomet, jeigu jos teritorijoje yra 
registracijos liudijimo turėtojo ar 
transporto priemonės naudotojo įprastinė 
gyvenamoji ar buveinės vieta.

Or. fi

Pakeitimas 64
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, kurioje yra registracijos 
liudijimo turėtojo įprastinė gyvenamoji ar 
buveinės vieta, yra:

Valstybė narė, kurioje yra registracijos 
liudijimo turėtojo ar transporto priemonės 
naudotojo įprastinė gyvenamoji ar 
buveinės vieta, yra:

Or. fi

Pakeitimas 65
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąlygos, nurodytos i ir ii punktuose, 
nedaro poveikio valstybių narių teisei 
nustatyti papildomus reikalavimus 
priimant nacionalinės teisės aktus dėl 
fizinių asmenų įprastinės gyvenamosios 
vietos.

Or. nl

Pakeitimas 66
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybė narė, jei nusprendžia, gali 
nustatyti, kad registracija gyventojų 
registre yra vienintelis fizinių asmenų 
gyvenamosios vietos nustatymo kriterijus. 
Tačiau juridinio asmens filialo ar 
buveinės atveju registracija galioja tik 
judėjimui toje valstybėje narėje. Valstybė 
narė gali taikyti tą patį apribojimą, kad 
Sąjungos piliečiai nerezidentai galėtų 
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įregistruoti transporto priemones, 
kuriomis jie norėtų naudotis jos 
teritorijoje.

Or. it

Pagrindimas

Pagal Europos gyvenimo valstybėse narėse nuostatas piliečiai gali būti įtraukti į gyventojų 
registrą jei jie šalyje lieka ilgiau kaip tris mėnesius. Tokiu atveju tą patį kriterijų, kuris yra 
tam tikros formos registracija ir užtikrina tikrumą, turėtų būti leidžiama taikyti siekiant 
nustatyti teisę įregistruoti transporto priemonę. Be to, ir dėl akivaizdžių priežasčių, asmeniui, 
neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą, turėtų būti leidžiama turėti transporto priemonę kitoje 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 67
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei transporto priemonė kerta sieną, 
vairuotojas turi gebėti pateikti 
įrodomuosius dokumentus, kad transporto 
priemonė turima ir naudojama teisėtai. 
Siekdamos gauti informacijos, valstybės 
narės gali nustatyti ir reglamentuoti kitose 
valstybėse narėse registruotų transporto 
priemonių, važinėjančių jų teritorijoje, 
technines apžiūras. Jei mano esant 
tinkama, jos gali panaikinti registracijos 
liudijimą ne ilgesniam nei 30 dienų 
laikotarpiui, tačiau leidžia laikinai 
perkelti transporto priemonę, jei 
vairuotojas yra fizinis asmuo, turintis 
registruotą gyvenamąją vietą ar valstybės 
narės išduotą vairuotojo pažymėjimą, 
arba jei vairuotojo turimais dokumentais 
nepatvirtinama gyvenamoji vieta užsienyje 
ar nurodama priežastis, dėl kurios turima 
transporto priemonė. Jei nustatoma, kad 
transporto priemonės naudojimas ar 
registracija netinkami, liudijimas 
panaikinamas visam laikui. Registracijos 
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valstybė narė informuojama apie laikiną 
arba nuolatinį liudijimo panaikinimą.

Or. it

Pagrindimas

Tai paprastas ir veiksmingas būdas siekiant užkirsti kelią įstatymų ir panašių transporto 
priemonių nuosavybės ir naudojimo nuostatų nesilaikymui ES (taigi taip reguliuojama jų 
registracija). Atsakomybė teks transporto priemonės savininkams ir vairuotojams, 
keliaujantiems kitoje nei transporto priemonės registracijos šalyje: taip bus lengviau atlikti 
patikrinimus.

Pakeitimas 68
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai registracijos liudijimo turėtojas 
perkelia savo įprastinę gyvenamąją vietą į 
kitą valstybę narę, jis:

a) nedelsdamas apie tai informuoja tos 
valstybės narės kompetentingą 
registravimo instituciją;
b) pateikia prašymą įregistruoti transporto 
priemonę, įregistruotą kitoje valstybėje 
narėje, per tris mėnesius nuo savo 
atvykimo.

Or. en

Pakeitimas 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2004/38/EB 7 straipsnį ES piliečiams suteikiama teisė gyventi kitoje 
valstybėje narėje. Praktiškai, pateikus prašymą dėl gyvenamosios vietos registracijos, reikia 
trijų mėnesių norint įregistruoti transporto priemonę.

Pakeitimas 70
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 71
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

perkelia savo įprastinę gyvenamąją vietą į 
kitą valstybę narę, jis pateikia prašymą 
įregistruoti transporto priemonę, 
įregistruotą kitoje valstybėje narėje, per 
šešis mėnesius nuo savo atvykimo. 
Valstybės narės gali reikalauti, kad 
prašymai perregistruoti būtų pateikiami 
per trumpesnį laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tai reglamentas, jis taikomas tiesiogiai valstybių narių įstatymams, ir reikia 
atsižvelgti į tuos atvejus, kai perregistruoti reikia nedelsiant ar iki trumpesnio termino.

Pakeitimas 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per laikotarpius, nurodytus pirmoje ir 
antroje pastraipose, transporto priemonės 
naudojimas dėl priežasčių, susijusių su 
transporto priemonės registracija,
neribojamas.

Or. en

Pakeitimas 74
Othmar Karas, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės taiko veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas sankcijas, jei 
registracijos liudijimo turėtojas 
neperregistruoja savo transporto 
priemonės iki 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto termino. Šios sankcijos gali 
apimti nuobaudas ar ribotą transporto 
priemonės naudojimą, kol bus sėkmingai 
pateiktas prašymas dėl perregistravimo.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti tam tikrų paskatų laikytis šio reglamento nuostatų arba nuobaudų, jei transporto 
priemonės turėtojai laiku neperregistruoja transporto priemonės.

Pakeitimas 75
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonių registravimo 
institucija pripažįsta kitose valstybėse 
narėse išduotus techninės apžiūros 
liudijimus pagal 
Reglamentą 2013/xx/ES1.
__________________
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų 
periodinės techninės apžiūros, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2009/40/EB 
(2012/0184(COD)). 

Or. en

Pakeitimas 76
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei gaunama paraiška perregistruoti 
transporto priemonę ir transporto 
priemonė yra iš kitos valstybės narės, 
registravimo institucijos pripažįsta 
transporto priemonės techninės apžiūros 
pažymą, kai tik perregistruojant 
patikrinamas jos galiojimas. Pažyma 
pripažįstama tam pačiam laikotarpiui, 
koks yra pradinis pažymos galiojimo 
laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai 
pažymos pradinis galiojimo laikotarpis 
viršija didžiausią pagal valstybės narės, 
kurioje perregistruojama transporto 
priemonė, įstatymus leidžiamą laikotarpį. 
Tokiu atveju galiojimo laikotarpis 
pakoreguojamas jį sutrumpinant ir 
skaičiuojamas nuo tos dienos, kai buvo 
išduotas transporto priemonės techninės 
apžiūros pažymos originalas. Prieš 
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pradėdamos taikyti šį reglamentą, 
valstybės narės praneša viena kitai, kokios 
formos techninės apžiūros pažymą 
pripažįsta atitinkamos kompetentingos 
institucijos, ir pateikia instrukcijas, kaip 
patikrinti autentiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Šį tekstą, susijusį su Reglamentu dėl techninės apžiūros ir techninės apžiūros pažymų 
tarpusavio pripažinimu, priėmė TRAN komitetas. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad tekstas 
atitiktų šią nuostatą, kuri visų pirma buvo skirta tam, kad būtų lengviau perregistruoti 
motorines transporto priemones Sąjungoje.

Pakeitimas 77
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Transporto priemonių registravimo 
institucijos, prieš registruodamos 
transporto priemonę iš kitos valstybės 
narės, transporto priemonę identifikuoja. 
Transporto priemonių registravimo 
institucijos, prieš įregistruodamos kitoje 
valstybėje narėje įregistruotą transporto 
priemonę, techninę apžiūrą gali vykdyti 
tik šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 78
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai valstybė narė gauna pranešimą, 
kad transporto priemonė įregistruota 
kitoje valstybėje narėje, kaip nustatyta 5 
dalyje, ji nedelsdama panaikina 
transporto priemonės registraciją savo 
teritorijoje. Tai nedaro poveikio 
nacionalinėms panaikinimo procedūroms, 
taikomoms transporto priemonių 
registrams. 

Or. it

Pagrindimas

Nepaisant automatinio pranešimo, siekiant sumažinti sukčiavimo galimybę ir visų pirma 
apsaugoti užtikrintas paskolas, iš kurių mokama už transporto priemonę, ir tokias, kurių 
garantija yra pati transporto priemonė, nacionalinės transporto priemonių pašalinimo iš 
nacionalinių registrų procedūros turėtų būti ir toliau taikomos.

Pakeitimas 79
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Transporto priemonės registracijos

numerio pasirinkimas
1. Valstybės narės pasiūlo galimybę 
perregistruoti transporto priemonę 
suteikiant nacionalinių arba Sąjungos 
spalvų registracijos numerį, jei 
pageidaujama, vardinį. 
2. Tais atvejais, kai registracijos numeris 
yra Sąjungos spalvų, jame pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2411/98 vaizduojami 
geltoni ženklai mėlyname fone.
3. 1 dalyje nurodyta pasirinkimo galimybė 
nedaro poveikio valstybių narių teisei 
nustatyti savo nacionalines numeracijos 
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sistemas.

Or. it

Pagrindimas

Tam tikrų tipų įmonėms, tokioms kaip automobilių nuomos ar išperkamosios nuomos įmonės, 
būtų naudinga turėti galimybę naudoti tą pačią spalvą savo transporto priemonių numerių 
ženklams. Taip jos galėtų suteikti savo transporto priemonių parkui vienodą išvaizdą.
Registracija ir toliau priklausys valstybės narės, kurioje įregistruota transporto priemonė, 
kompetencijai. Be to, pirmiau paminėtos įmonės, kaip ir bet kas kitas, turės galimybę gauti 
vardinius numerių ženklus, tai galimybė, kuria jau galima pasinaudoti kai kuriose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 80
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) transporto priemonė neturi civilinės 
atsakomybės draudimo;

Or. en

Pakeitimas 81
Daniël van der Stoep

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kai pagal valstybės narės nacionalinės 
teisės aktus galima atsisakyti registruoti 
transporto priemonę, neatsižvelgiant į 
priežastį.

Or. nl
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Pakeitimas 82
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 83
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

registravimo institucija turi patvirtinti ar 
panaikinti savo sprendimą.

Or. de

Pakeitimas 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai transporto priemonė smarkiai sugadinta ar sunaikinta, arba jei praėjo 
laikas, per kurį turėjo būti išduotas kitos privalomos techninės apžiūros pažyma, transporto 
priemonė neturėtų būti naudojama bendrojo naudojimo keliuose dėl kelių eismo saugumo 
priežasčių.

Pakeitimas 85
Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 86
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės taiko proporcingas ir 
atgrasomas nuobaudas, jei prašymas dėl 
perregistravimo nepateikiamas iki 4 
straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. 
Tokios nuobaudos gali apimti baudą ir 
laikiną transporto priemonės 
konfiskavimą, kol bus sėkmingai pateiktas 
prašymas perregistruoti. Šios nuobaudos 
netaikomos arba grąžinamos jei 
neperregistruojama dėl valstybės narės 
kompetentingos institucijos klaidos.

Or. en
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Pakeitimas 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pagrindimas

Priimančioji šalis neturės išsamios informacijos apie pirktą automobilį. Tokią informaciją 
turi šalis, kurioje transporto priemonė buvo registruota paskiausiai (kilmės šalis). Taigi yra 
prasmės, kad pastarosios šalies institucijos išduotų laikinosios registracijos liudijimą.

Pakeitimas 88
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 89
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bet kuris asmuo, kuris kitoje valstybėje 
narėje įsigijo transporto priemonę, kuriai 
nėra išduotas registracijos liudijimas, gali 
prašyti tos valstybės narės transporto 
priemonių registravimo institucijos išduoti
transporto priemonės laikinosios 
registracijos liudijimą siekiant perkelti ją į
gyvenamosios vietos valstybę narę ir ją ten 
įregistruoti. Laikinosios registracijos 
liudijimas galioja 30 dienų.

Or. it

Pagrindimas

Visi turėtų turėti galimybę laikinai įregistruoti transporto priemonę, tačiau tai turėtų būti 
daroma tik siekiant aiškaus tikslo ir taip, kad nesusidarytų jokių piktnaudžiavimo ar 
spekuliacijos galimybių.

Pakeitimas 90
Othmar Karas, Toine Manders

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma ne tik pirktoms, 
bet ir paveldėtoms, laimėtoms ar 
dovanotoms transporto priemonėms, jei 
turėtojas gali įrodyti, kad transporto 
priemone naudojasi arba kad ji jam 
priklauso teisėtai.

Or. en
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Pakeitimas 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pasibaigus laikinosios registracijos 
liudijimo galiojimo laikui transporto 
priemonės turėtojas privalo registruoti 
savo transporto priemonę paskirties 
valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad pasibaigus laikinosios registracijos galiojimo laikui automobilis turi būti 
atitinkamai įregistruotas jo paskirties valstybėje narėje.

Pakeitimas 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai transporto priemonė neturi 
civilinės atsakomybės draudimo, jei šis 
draudimas yra būtina transporto 
priemonės registravimo sąlyga;

Or. en

Pagrindimas

Ši atsisakymo registruoti priežastis, nustatyta 5 straipsnyje, turėtų būti taikoma ir išduodant 
laikinosios registracijos liudijimą, nes variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės 
draudimas padeda apsisaugoti nuo eismo įvykių.
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Pakeitimas 93
Catherine Stihler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai transporto priemonė neturi 
civilinės atsakomybės draudimo;

Or. en

Pakeitimas 94
Daniël van der Stoep

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai pagal valstybės narės nacionalinės 
teisės aktus galima atsisakyti registruoti 
transporto priemonę, neatsižvelgiant į 
priežastį.

Or. nl

Pakeitimas 95
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kitoje valstybėje narėje įregistruotos 
transporto priemonės įregistravimo tikslais 
transporto priemonių registravimo 
institucijos suteikia kitų valstybių narių 
transporto priemonių registravimo 
institucijoms prieigą prie duomenų, 
saugomų oficialiuose transporto priemonių 
registruose, kuriuose kaupiami I priede

1. Kitoje valstybėje narėje įregistruotos 
transporto priemonės įregistravimo tikslais 
transporto priemonių registravimo 
institucijos suteikia kitų valstybių narių 
transporto priemonių registravimo 
institucijoms prieigą prie duomenų, 
saugomų oficialiuose transporto priemonių 
registruose, kuriuose kaupiami I priedo 1–
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nurodyti duomenų elementai. 34 ir 48–60 punktuose nurodyti duomenų 
elementai. Jos gali suteikti kitų valstybių 
narių registravimo institucijoms prieigą 
prie duomenų, saugomų oficialiuose 
transporto priemonių registruose, 
kuriuose kaupiami I priedo 35–43, 45–47 
ir 61 punktuose nurodyti duomenų 
elementai. 
Pirmos pastraipos tikslais transporto 
priemonių registravimo institucijos renka 
duomenis apie I priedo 1–34, 44 ir 48–60 
nurodytus duomenų elementus. Jos gali 
rinkti duomenis apie I priedo 35–43, 45–
47 ir 61 punktuose nurodytus duomenų 
elementus.

Or. en

Pakeitimas 96
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1 dalies tikslais transporto priemonių 
registravimo institucijos naudojasi
Europos transporto priemonių ir 
vairuotojų pažymėjimų informacine 
sistema (EUCARIS), kaip nurodyta II 
priede.

Or. en

Pakeitimas 97
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
visos valstybės narės įdiegtų Europos 
transporto priemonių ir vairuotojų 
pažymėjimų informacinę sistemą ir kad ji 
veiktų visu pajėgumu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 98
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nesankcionuotam informacijos rinkimui 
ar perdavimui.

c) nesankcionuotam informacijos rinkimui, 
perdavimui ar skelbimui.

Or. de

Pakeitimas 99
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 100
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ji prekiauja transporto priemonėmis, 
gabena jas per sieną arba teikia jų 
remonto, priežiūros arba bandymo 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Įmonėms, platintojų pavedimu perkeliančioms transporto priemones į kitas šalis, taip pat 
turėtų būti taikoma profesinės paskirties registracijos tvarka.

Pakeitimas 101
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonių registravimo 
institucijos užtikrina, kad transporto 
priemonės duomenys, kaip nurodyta 
I priede, kiekvienos transporto priemonių 

Išbraukta.
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profesinės paskirties registracijos atveju 
būtų įrašomi į šių institucijų registrą.

Or. en

Pakeitimas 102
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 103
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės negali dėl priežasčių, 
susijusių su transporto priemonės 
registracija, apsunkinti laisvo transporto 
priemonių, kurioms išduotas profesinės 
paskirties transporto priemonės
registracijos liudijimas, judėjimo.

4. Valstybės narės dėl priežasčių, susijusių 
su transporto priemonės registracija, gali
apsunkinti laisvo transporto priemonių, 
kurioms išduotas profesinės paskirties 
transporto priemonės registracijos 
liudijimas, judėjimo.

Or. nl

Pakeitimas 104
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 105
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vienoje valstybėje narėje išduotas 
transporto priemonių profesinės paskirties 
liudijimas pripažįstamas visų valstybių 
narių.

Or. en

Pakeitimas 106
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Transporto priemonės profesinės 
paskirties registracijos liudijimas galioja 
ne ilgiau kaip tris mėnesius. Galiojimas 
baigiasi, kai nesilaikoma bent vieno iš šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų.

Or. en
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Pagrindimas

Transporto priemonių profesinės registracijos liudijimo galiojimo trukmė turėtų būti aiškiai 
apibrėžta.

Pakeitimas 107
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Transporto priemonės registracijos 

numerio pasirinkimas
1. Valstybės narės pasiūlo pasirinkti 
perregistruoti, laikinai registruoti 
perkėlimo ar profesinės registracijos 
tikslais transporto priemonę suteikiant 
nacionalinių arba Sąjungos spalvų 
registracijos numerį.
2. Tais atvejais, kai registracijos numeris 
yra Sąjungos spalvų, jame pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2411/98 vaizduojami 
geltoni ženklai mėlyname fone.
3. Tais atvejais, kai laikinasis perkėlimo 
registracijos numeris yra Sąjungos 
spalvų, jame pagal Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 2411/98 vaizduojami mėlyni 
ženklai geltoname fone.
4. 1 dalyje nurodyta pasirinkimo galimybė 
nedaro poveikio valstybių narių teisei 
nustatyti savo nacionalines numeracijos 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 108
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) informacija apie transporto priemonių
registravimo procedūras ir apie 
dokumentus, kuriuos reikia pateikti
atitinkamos institucijos valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 109
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) informacija apie transporto priemonių 
registravimą atitinkamos institucijos 
valstybėje narėje, visų pirma apie: 
reikalingus dokumentus, mokesčius, 
numatomą sprendimo laukimo laiką ir 
procedūras.

Or. pl

Pakeitimas 110
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jis taikomas nuo xxxx [įrašyti datą: treji
metai po šio reglamento įsigaliojimo].
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Or. en

Pagrindimas

Šiam reglamentui įgyvendinti prireiks daugiau nei vienų metų, visų pirma nacionalinėms 
registravimo institucijoms reikės nustatyti daugiau duomenų kategorijų, kad galėtų surinkti 
visus reglamento projekte nurodytus duomenis apie pirmą kartą tam tikroje ES valstybėje 
narėje registruojamą transporto priemonę. Bent 10 papildomų kategorijų duomenų reikėtų 
surinkti iš gamintojų drauge su kitais duomenimis, tam reikės sukurti naujas sistemas, kurios 
galbūt dalyvaus ir draudimo sektorius.

Pakeitimas 111
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Duomenų elementas Suderintų kodų direktyva 1999/37/EB

1. Registracijos šalis --

2. Registracijos numeris (A)

3. Transporto priemonės pirmosios 
registracijos data

(B)

4. Registracijos liudijimo identifikavimo 
numeris (-iai)

--

5. Registracijos liudijimą išduodančios 
institucijos pavadinimas

--

6. Transporto priemonė: markė (D.1)

7. Transporto priemonė: tipas (D.2)

– variantas (jei yra)

– versija (jei yra)

8. Transporto priemonė: komercinis 
aprašymas (-ai)

(D.3)

9. Transporto priemonės identifikavimo 
numeris (TPAN)

(E)

10. Masė: maksimali techniškai leistina 
pakrautos transporto priemonės masė 
(išskyrus motociklus)

(F.1)

11. Masė: registracijos valstybėje narėje (F.2)
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eksploatuojamos pakrautos transporto 
priemonės maksimali leistina masė

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

(G)

13. Galiojimo laikas, jeigu nėra neribotas (H)

14. Liudijime nurodytos registracijos data (I)

15. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra) (K)

16. Ašių skaičius (L)

17. Važiuoklės bazė (mm) (M)

18. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg 
didžiausios leistinos masės transporto 
priemonė, didžiausios techniškai leistinos 
masės pasiskirstymas tarp ašių: 1 ašis (kg)

(N.1)

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

(N.2)

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

(N.3)

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

(N.4)

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

(N.5)

23. Didžiausia techniškai leistina 
velkamosios priekabos masė: stabdomoji 
(kg)

(O.1)

24. Didžiausia techniškai leistina 
velkamosios priekabos masė: nestabdomoji 
(kg)

(O.2)
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25. Variklis: tūris (cm3) (P.1)

26. Variklis: didžiausia naudingoji galia 
(kW) (jei žinoma)

(P.2)

27. Variklis: degalų tipas ar galios šaltinis (P.3)

28. Variklis: nominalus variklio sūkių 
skaičius (min-1)

(P.4)

29. Variklio identifikavimo numeris (P.5)

30. Galios ir svorio santykis (kW/kg) (tik 
motociklams)

(Q)

31. Transporto priemonės spalva (R)

32. Sėdimųjų vietų skaičius: įskaitant 
vairuotojo vietą

(S.1)

33. Sėdimųjų vietų skaičius: stovimųjų 
vietų skaičius (jei yra)

(S.2)

34. Didžiausias greitis (km/h) (T)

35. Triukšmo lygis: stovinčios transporto 
priemonės (dB(A))

(U.1)

36. Triukšmo lygis: varikliui sukantis tam 
tikru sūkių skaičiumi (min-1)

(U.2)

37. Triukšmo lygis: pravažiuojančios 
(dB(A))

(U.3)

38. Išmetamosios dujos: CO (g/km arba 
g/kWh)

(V.1)

39. Išmetamosios dujos: HC (g/km arba 
g/kWh)

(V.2)

40. Išmetamosios dujos: NOx (g/km arba 
g/kWh)

(V.3)

41. Išmetamosios dujos: HC + NOx (g/km) (V.4)

42. Išmetamosios dujos: kietosios dalelės 
(dyzelinių variklių) (g/km arba g/kWh)

(V.5)

43. Išmetamosios dujos: patikslintas 
absorbcijos koeficientas (dyzelinių 
variklių) (min-1))

(V.6)

44. Išmetamosios dujos: CO2 (g/km) (V.7)

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

(V.8)
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46. Išmetamosios dujos: EB tipo 
patvirtinimo aplinkos kategorijos ženklas; 
nuoroda į versiją, taikomą pagal Direktyvą 
70/220/EEB arba Direktyvą 88/77/EEB

(V.9)

47. Degalų bako (-ų) talpa (litrais) (W)

48. Paskutinės techninės apžiūros data --

49. Kitos techninės apžiūros data --

50. Rida (jei žinoma) --

51. Transporto priemonė sunaikinta 
(Taip/Ne)

--

52. Sunaikinimo liudijimo išdavimo data --

53. Sunaikinimo liudijimą išdavusi įstaigai 
arba įmonė 

--

54. Sunaikinimo priežastis --

55. Transporto priemonė pavogta 
(Taip/Ne)

--

56. Pavogtas registracijos liudijimas ir 
(arba) numerio ženklai (Taip/Ne)

--

57. Neaktyvioji registracija --

58. Sustabdyta registracija --

59. Registracijos numerio pakeitimas --

60. Techninė apžiūra, reikalinga po 
avarijos, kurios metu transporto priemonė 
smarkiai sugadinta

--

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

Pakeitimas

Duomenų elementas Suderintų kodų direktyva 1999/37/EB

1. Registracijos šalis --

2. Registracijos numeris (A)

3. Transporto priemonės pirmosios 
registracijos data1

(B)

4. Registracijos liudijimo identifikavimo 
numeris (-iai)

--

5. Registracijos liudijimą išduodančios --
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institucijos pavadinimas

6. Transporto priemonė: markė (D.1)

7. Transporto priemonė: tipas (D.2)

– variantas (jei yra)

– versija (jei yra)

8. Transporto priemonė: komercinis 
aprašymas (-ai)

(D.3)

9. Transporto priemonės identifikavimo 
numeris (TPAN)

(E)

10. Masė: maksimali techniškai leistina 
pakrautos transporto priemonės masė 
(išskyrus motociklus)

(F.1)

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

(F.2)

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

(G)

13. Galiojimo laikas, jeigu nėra neribotas (H)

14. Liudijime nurodytos registracijos data (I)

15. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra) (K)

16. Ašių skaičius (L)

17. Važiuoklės bazė (mm) (M)

18. Jei tai yra didesnės nei 3500 kg 
didžiausios leistinos masės transporto 
priemonė, didžiausios techniškai leistinos 
masės pasiskirstymas tarp ašių: 1 ašis (kg)

(N.1)

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

(N.2)

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

(N.3)

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

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

(N.5)

23. Didžiausia techniškai leistina 
velkamosios priekabos masė: stabdomoji 
(kg)

(O.1)

24. Didžiausia techniškai leistina 
velkamosios priekabos masė: nestabdomoji 
(kg)

(O.2)

25. Variklis: tūris (cm3) (P.1)

26. Variklis: didžiausia naudingoji galia 
(kW) (jei žinoma)

(P.2)

27. Variklis: degalų tipas ar galios šaltinis (P.3)

28. Variklis: nominalus variklio sūkių 
skaičius (min-1)

(P.4)

29. Variklio identifikavimo numeris (P.5)

30. Galios ir svorio santykis (kW/kg) (tik 
motociklams)

(Q)

31. Transporto priemonės spalva (R)

32. Sėdimųjų vietų skaičius: įskaitant 
vairuotojo vietą

(S.1)

33. Sėdimųjų vietų skaičius: stovimųjų 
vietų skaičius (jei yra)

(S.2)

34. Didžiausias greitis (km/h) (T)

35. Triukšmo lygis: stovinčios transporto 
priemonės (dB(A))

(U.1)

36. Triukšmo lygis: varikliui sukantis tam 
tikru sūkių skaičiumi (min-1)

(U.2)

37. Triukšmo lygis: pravažiuojančios 
(dB(A))

(U.3)

38. Išmetamosios dujos: CO (g/km arba 
g/kWh)

(V.1)

39. Išmetamosios dujos: HC (g/km arba (V.2)
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g/kWh)

40. Išmetamosios dujos: NOx (g/km arba 
g/kWh)

(V.3)

41. Išmetamosios dujos: HC + NOx (g/km) (V.4)

42. Išmetamosios dujos: kietosios dalelės 
(dyzelinių variklių) (g/km arba g/kWh)

(V.5)

43. Išmetamosios dujos: patikslintas 
absorbcijos koeficientas (dyzelinių 
variklių) (min-1))

(V.6)

44. Išmetamosios dujos: CO2 (g/km) (V.7)

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

(V.8)

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

(V.9)

47. Degalų bako (-ų) talpa (litrais) (W)

48. Paskutinės techninės apžiūros data --

49. Kitos techninės apžiūros data --

50. Rida --

51. Transporto priemonė sunaikinta 
(Taip/Ne)

--

52. Sunaikinimo liudijimo išdavimo data --

53. Sunaikinimo liudijimą išdavusi įstaigai 
arba įmonė 

--

54. Sunaikinimo priežastis --

55. Transporto priemonė pavogta 
(Taip/Ne)

--

56. Pavogtas registracijos liudijimas ir 
(arba) numerio ženklai (Taip/Ne)

--

57. Neaktyvioji registracija --

58. Sustabdyta registracija --

59. Registracijos numerio pakeitimas --

60. Techninė apžiūra, reikalinga po 
avarijos, kurios metu transporto priemonė 

--



AM\938979LT.doc 41/42 PE513.178v01-00

LT

smarkiai sugadinta

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

_____________
1 Istorinės vertės transporto priemonių, 
kaip apibrėžta Reglamente 2013/xx/ES 
(Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/40/EB dėl 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 
2009/40/EB (2012/0184(COD)), atveju, jei 
nėra registracijos dokumento, 
kompetentinga institucija gali remtis 
turima dokumentais pagrįsta informacija 
apie pagaminimo ar pirmosios 
registracijos datą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata, pagal kurią sudaromos galimybės perregistruoti istorinės vertės transporto 
priemones.

Pakeitimas 112
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Keitimasis informacija atliekamas 
naudojant sąveikias elektronines 
priemones, nesikeičiant kitų duomenų 
bazių duomenimis. Šis pasikeitimas 
informacija atliekamas ekonomiškai 
efektyviu ir saugiu būdu, užtikrinant 
perduodamų duomenų saugą ir apsaugą, 
kiek įmanoma naudojant esamą 
programinę įrangą. Europos transporto 
priemonių ir vairuotojų pažymėjimų 
informacinė sistema (EUCARIS) turi būti 
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naudojama esamo reglamento tikslams.

Or. en

Pakeitimas 113
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en


