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I. Įvadas

Europos Komisija savo pasiūlymu siekia supaprastinti galiojančią teisės aktų sistemą ir 
nustatyti naujus administracinius ir techninius reikalavimus, pvz., dėl aplinkos apsaugos ir 
saugumo aspektų bei rinkos priežiūros. Pasiūlymas apima daug įvairių tipų transporto 
priemonių, priklausančių „L kategorijos transporto priemonėms“, pvz., elektrinius dviračius, 
dviračius ar triračius mopedus, dviračius ar triračius motociklus ir motociklus su priekabomis. 
Šioje „lengvųjų“ transporto priemonių kategorijoje keturratės transporto priemonės 
vadinamos kvadraciklais, visureigėmis transporto priemonėmis (toliau – VTP, angl. all-
terrain vehicles, ATV) ir mažalitražiais automobiliais. Šiuo metu L kategorijos transporto 
priemonių, esančių apyvartoje Europos Sąjungos rinkoje, skaičius siekia daugiau nei 30 mln. 

II. Darbas ir krizė

Didžiausias L kategorijos transporto priemonių pramonės sektorius – tai variklinės dviratės 
transporto priemonės (toliau – VDTP, angl. powered two-wheeler, PTW) (motociklai, 
mopedai ir motoroleriai). 2007 m. Europos VDTP rinkoje buvo 2,7 mln. transporto 
priemonių. ES pagamino 1,136 mln. motociklų ir motorolerių, kurių apyvarta sudarė 4,1 mlrd. 
EUR. Apskaičiuota, kad ES yra apie 100 VDTP gamintojų, iš kurių maždaug pusė priklauso 
Europos bendrovėms. Apie 500 pramonės tiekėjų produkcijos vertė siekia 1,6 mlrd. EUR. 
Pardavimo, techninės priežiūros ir remonto sektorius sudaro apytiksliai 72 proc. visos 
pramonės apyvartos. Bendras pramonėje dirbančių asmenų skaičius (įskaitant tiekėjus, 
gamintojus, platintojus ir remonto įmones) yra maždaug 184 tūkst.1

Palyginti su automobilių pramone, VDTP pramonė yra mažesnė, labiau susiskaidžiusi ir 
įvairesnė. Buvo padidėjęs importas iš Kinijos ir kitų Azijos šalių. Jungtinės Amerikos 
Valstijos – didžiausia ES eksporto rinka. VDTP pramonę sukrėtė ekonomikos krizė. 
Remiantis 2009 m. ir 2010 m. duomenimis patvirtintos neigiamos rinkos tendencijos (-
25 proc.).

III. Pasiūlymas dėl L kategorijos transporto priemonių patvirtinimo

Gamintojai gali gauti patvirtinimą iš nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos naujoms L 
kategorijos transporto priemonėms arba naujoms tokioms transporto priemonėms skirtoms 
sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams. Jeigu laikomasi techninių 
reikalavimų, gamintojas gali prekiauti tokiomis transporto priemonėms visoje ES neatliekant 
papildomų bandymų ar tikrinimų. Registracija turi būti atlikta paprasčiausiai pateikus 
atitikties sertifikatą. 

Galiojantys tipo patvirtinimo reikalavimai L kategorijos transporto priemonėms turėtų būti 
modernizuoti. Todėl pateiktu pasiūlymu bus panaikinta ir pakeista Direktyva 2002/24/EB ir 
keletas susijusių direktyvų. Be to, trijuose deleguotuose teisės aktuose bus pateiktos techninės 
specifikacijos, susijusios su aplinkos apsaugos reikalavimais, transporto priemonių saugumu 
ir transporto priemonių konstrukcija. Įgyvendinimo teisės akte bus išdėstytos administracinės 
nuostatos. Siūloma reglamento įsigaliojimo data yra 2013 m. sausio 1 d.

                                               
1

NACE 35.41 klasifikacija: „Motociklų ir dviračių gamyba“
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IV. Pranešėjo pastabos

1. Bendros pastabos

Nauda verslui ir vartotojams
Pranešėjas tvirtai remia pagrindinius siūlomo reglamento tikslus, nes juo gerinamas vidaus 
rinkos veikimas. Šia reglamentavimo sistema turėtų būti palengvintas prekių patekimas į 
bendrąją rinką ir kartu apsaugoti esminiai visuomenės reikalavimai, pvz., aplinkos ir saugumo 
aspektai. Tai reiškia ir veiksmingesnę Europos rinkos priežiūrą.1

Geresnis judumas mieste
Be to, pranešėjas mano, kad siūlomi reikalavimai L kategorijos transporto priemonėms gali 
palengvinti perėjimą prie veiksmingesnio, saugesnio ir švaresnio judumo mieste.2 Miestuose 
gyvena daugiau nei 70 proc. ES gyventojų. Spūstys, nelaimingi atsitikimai ir tarša – tai 
bendras iššūkis.3 Pranešėjas įsitikinęs, kad naujoviškos ir technologiškai pažangios dviratės, 
triratės ir lengvosios keturratės transporto priemonės gali gerokai pagerinti judumą miestuose, 
užimdamos mažiau vietos, naudodamos mažiau energijos, išmesdamos į orą mažiau teršalų 
gamybos ir eksploatavimo metu, o kartu užtikrindamos susisiekimą, našumą ir malonumą. 

Plačių užmojų ir tikroviški tikslai
Pranešėjas siūlo patvirtinti plačių užmojų ir skaidrų tvarkaraštį, numatant aiškius ir ryžtingus 
veiksmus. Tačiau, atsižvelgiant į dabartinį ekonominį klimatą, šis tvarkaraštis turėtų būti šiek 
tiek lankstesnis, kad pramonė galėtų prisitaikyti. Pranešėjas mano, kad papildomos siūlomų 
priemonių išlaidos turės būti proporcingos, atsižvelgiant į bendrus reglamento tikslus. 
Vertinant iš gerosios pusės, ankstyvas reikalavimų nustatymas ir jų laikymasis gali paskatinti 
naujoves, kurios galėtų suteikti konkurencinį pranašumą europinei VDTP pramonei.

2. Siūlomo reglamento taikymo sritis 

Lengvosios dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės
L kategorijos transporto priemonių technologijos per pastarąjį dešimtmetį vystėsi labai 
sparčiai, todėl tam tikros transporto priemonės jau negali būti tiksliai priskiriamos L 
kategorijos transporto priemonėms. Šioms transporto priemonėms reikia nustatyti konkrečius 
teisinius reikalavimus, kad jos būtų saugios ir atitiktų reikiamus aplinkos apsaugos standartus. 
Pranešėjas pritaria didesniam aiškumui, kuris suteikiamas patobulinus transporto priemonių 
skirstymą į kategorijas, nustatant daugiau atitinkamų pakategorių. Tačiau reikėtų pašalinti kai 
kuriuos likusius neatitikimus, visų pirma tai, kad neįtraukiamos tam tikros transporto
priemonės (2.2 straipsnis), nes tai prieštarauja naujo klasifikavimo tikslui.

Apskritai šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms transporto priemonėms, kurios atitinka 
saugumo, aplinkos apsaugos ir konstrukcijos reikalavimus. Todėl gali reikėti persvarstyti 
siūlomas (pa)kategorijas.

                                               
1

Žr. COM(2010)608: kuriamas Bendrosios rinkos aktas, Pasiūlymą Nr. 39; taip pat žr. COM(2010) 614 dėl integruotos pramonės politikos.
2

Taip pat atsižvelgiant į Europos oro taršos strategiją (COM(2005) 446) ir Europos kelių eismo saugos veiksmų planą (COM(2010) 389).
3

Judumo mieste veiksmų planas (COM(2009)0490).
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3. Aplinkos apsaugos priemonės

Nauji teršalų išmetimo mažinimo etapai: perėjimas nuo Euro 3 prie Euro 5 ir 6
Kadangi L kategorijos transporto priemonės sudaro tik 3 proc. visų kelių transporto 
priemonių, jų išmetamų teršalų kiekis laikomas neproporcingai dideliu. Todėl pranešėjas 
pritaria griežtesnių išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių nustatymui. Jis ragina gamintojus 
kuo greičiau pradėti laikytis šių reikalavimų. Kai kurios šiuo metu parduodamos L kategorijos 
transporto priemonės jau atitinka aukštesnius išmetamųjų teršalų standartus; šią praktiką 
reikėtų skatinti. Be to, jis pripažįsta, kad turėtų būti taikomas proporcingumo principas ir 
reikia atsižvelgti į mažesnę daugelio šių transporto priemonių pirkimo kainą. Bet kuriuo 
atveju siūlomu tvarkaraščiu naujų išmetamųjų teršalų standartų taikymui sudaromos sąlygos 
tolesniam loginiam pagrindimui (taip pat žr. 7 dalį). 

Patvarumo reikalavimai ir ekologinis ženklinimas 
Pranešėjas įsitikinęs, kad pasiūlytomis priemonėmis bus pagerintas L kategorijos transporto 
priemonių pripažinimas Europoje. Nauji patvarumo reikalavimai turėtų išlikti tokie, kokie 
nustatyti VII priede, siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės ir išlaidų pasidalijimą tarp 
vartotojo ir gamintojo. Be to, jis palankiai vertina siūlomą transporto priemonių ekologinį 
ženklinimą. Ekologinis ženklinimas – tai paprasta ir veiksminga priemonė, kuria padedama 
vartotojams pasirinkti labiausiai energiją taupančias transporto priemones. 

4. Saugumo priemonės

L kategorijos transporto priemonių vairuotojams kyla daug didesnis mirtinų ar rimtų 
nelaimingų atsitikimų keliuose pavojus nei kitiems vairuotojams. L kategorijos transporto 
priemonėmis nuvažiuota 2 proc. viso atstumo, bet mirčių keliuose skaičius ES 25 šalyse 
sudarė 16 proc. viso skaičiaus.1 2008 m. keliuose įvykusiose avarijose žuvo 5 520 variklinių 
dviračių transporto vairuotojų. Priešingai nei kitų tipų transporto priemonių, L kategorijos 
transporto priemonių sukeltų mirčių ir traumų skaičius lieka nepakitęs ar net šiek tiek 
didesnis. Nors pranešėjas visiškai sutinka, kad saugiam vairavimui didelę įtaką turi žmogaus 
elgesys, taip pat vairavimo sąlygos, jis ryžtingai tvirtina, kad saugumo klausimą reikėtų 
tinkamai spręsti, atsižvelgiant į technines transporto priemonės savybes. 

Privalomas pažangiųjų stabdžių sistemų montavimas
Pažangiosiomis stabdžių sistemomis galima pašalinti žmogaus veiklos apribojimus. 
Pranešėjas pritaria privalomam įperkamų pažangiųjų stabdžių sistemų montavimui visuose 
naujose motocikluose ir motoroleriuose: antiblokavimo stabdžių sistemos (ABS) arba 
kombinuotos stabdžių sistemos (CBS) visuose naujuose L3e-A1 pakategorės (mažos galios) 
motocikluose, taip pat ABS visuose naujuose L3e-A2 ir L3e-A3 pakategorių (vidutinės ir 
didelės galios) motocikluose. Tyrimai rodo, kad motociklininkų mirties atvejų skaičius per 
metus sumažėtų 20 proc. per dešimties metų laikotarpį, jeigu ABS sistema taptų privaloma. 
Be to, sumažėtų nelaimingų atsitikimų skaičius ir sunkių sužeidimų pavojus.

Dėl didelių išlaidų ir suvokimo, kad ABS sistemomis galima apriboti „sportinį“ motociklų 
vairavimo pobūdį, buvo sulaukta vartotojų pasipriešinimo. Todėl savanoriškumo principo 
nepakanka, kad būtų užtikrintas ABS sistemų įdiegimas. Vis dėlto ABS tiekėjai pažymėjo, 
                                               
1

Europos transporto saugumo taryba (ETSC), 2007 m.
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kad išaugus gamybos mastui šių sistemų kaina gali nukristi iki 100 EUR. Be to, vairuotojai 
turėtų būti supažindami su jų naudojimu ir teikiama nauda. 

Pranešėjas ragina pramonėje kuo greičiau pasiūlyti neprivalomas ABS sistemas visoms 
motociklų kategorijoms ir skatinti vartotojus rinktis motociklus su įrengtomis ABS 
sistemomis. Pranešėjas – jeigu įmanoma – net svarsto paankstinti privalomų pažangiųjų 
stabdžių sistemų įdiegimą (pasiūlyme numatytas terminas: 2017 m. sausio 1 d.). Be to, jis 
pažymi, kad pažangiosios stabdžių sistemos ne visada suderinamos su tam tikrų motociklų 
naudojimu ne keliuose. Ši problema galėtų būti išspręsta įrengiant išjungimo mechanizmą.  

Automatinis priekinių žibintų įjungimas
Pranešta, kad variklinės dviratės transporto priemonės nematymas yra dažna susidūrimų 
priežastis ir dienos, ir nakties metu. Savanorišku pramonės atstovų susitarimu dėl automatinio 
priekinių žibintų įjungimo (toliau – APŽĮ, angl. Automatic Headlight On, AHO), deja, 
neišsprendžiama vis didėjančio pigių importuojamų VDTP skaičiaus problema. Be to, visose 
naujų modelių transporto priemonėse bus įrengtos „dienos šviesos“ (angl. DRL)1, todėl 
vairuotojas, važiuojantis be įjungtų priekinių žibintų, bus santykinai dar mažiau matomas. 
Taigi pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą pagerinti VDTP matomumą įrengiant automatinį 
priekinių žibintų įjungimą. Atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus turėtų būti 
įmanoma išjungti žibintus.

Priemonės nuo klastojimo
Pranešėjas pažymi, kad motociklininkų bendruomenėje yra nusistovėjusi kultūra atlikti 
modifikacijas siekiant gerinti šių transporto priemonių veikimą. Užkirsti tam kelią reiškia 
sudaryti kliūtis daugeliui kvalifikuotų vairuotojų. Todėl šių modifikacijų klausimą reikėtų 
palikti valstybių narių nuožiūrai. Tačiau pranešėjas ragina imtis griežtų veiksmų prieš 
klastojimą, kuriuo siekiama neteisėtai padidinti didžiausią transporto priemonės greitį, nes 
kartu didėja išmetamųjų teršalų kiekis, degalų sąnaudos ir mažėja saugumas. Tai dažnai susiję 
su pigiais mopedais, motoroleriais ir kvadraciklais, kuriais dažniausiai važinėja jaunesni 
žmonės. Techninės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti klastojimą, turėtų būti taikomos 
kartu su valdžios institucijų, atsakingų už vykdymą, atsitiktinės atrankos būdu atliekamais 
reguliariais patikrinimais vietoje.

5. Kiti techniniai reikalavimai 

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimas ir individualus 
patvirtinimas 

Komisija numato, kad supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms 
taikoma procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotam produkcijos kiekiui (III priedas). 
Pranešėjas kalba apie daugelį įvairių L kategorijos transporto priemonių ir remia mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ), veikiančias šiame sektoriuje. Todėl jis tirs, ar siūlymas keisti šiuo 
metu nustatytą 200 vienetų skaičių visoms mažomis serijomis gaminamoms L kategorijos 
transporto priemonėms yra iš tikrųjų būtinas. Jis taip pat siūlo apsvarstyti kitas galimybes, 

                                               
1 Direktyva 2008/89/EB. Nuo 2011 m. vasario 7 d. visų tipų lengvuosiuose automobiliuose ir prekėms vežti skirtuose 
mikroautobusuose turės būti įrengtos dienos šviesos (DRL). Sunkvežimiams ir autobusams šis reikalavimas bus taikomas nuo 
2012 m. rugpjūčio mėn.
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t. y. padidinti rinkos priežiūrą, siekiant užkirsti kelią netinkamam su mažomis serijomis 
susijusių nuostatų taikymui.

Produkto individualumas svarbus daugeliui L kategorijos transporto priemonių vartotojų. 
Todėl pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl individualaus tipo patvirtinimo (42 
straipsnis).

Privalomų transporto priemonėje montuojamų diagnostikos sistemų įdiegimas
Naudojant transporto priemonėse montuojamas diagnostikos sistemas (toliau – OBD) (angl.
On-Board Diagnostic System, OBD) galima lengvai gauti informaciją apie variklį ir 
transporto priemonės valdymą (t. y. išmetamus teršalus) ir veiksmingai bei efektyviai 
suremontuoti transporto priemonę. Nors pranešėjas iš esmės sutinka su siūlomu metodu 
laipsniškai įdiegti privalomas OBD sistemas, jis abejoja, ar nuostata, kuria reikalaujama 
naudoti OBD L1 ir L2 kategorijų mopeduose, atitinka proporcingumo principą. 

Remonto ir techninės priežiūros informacijos prieiga 
Pranešėjas tvirtai pritaria bet kokiai priemonei, kuria užtikrinamos vienodos sąlygos, 
susijusios su remonto ir techninės priežiūros informacijos prieiga (angl. Repair and 
Maintenance Information, RMI).  Sąvokas „nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas“ ir 
„remonto įmonė“ gali reikėti patikslinti siekiant užtikrinti, kad atskiros transporto priemonės 
naudotojas ir remonto įmonės turėtų pakankamą remonto ir techninės priežiūros informacijos 
prieigą pagrįstomis kainomis.

6. Rinkos priežiūra 

Būtina įgyvendinti griežtesnę rinkos priežiūrą siekiant užkirsti kelią nesaugioms ir aplinką 
teršiančioms transporto priemonėms patekti į ES rinkas. Šiuo pasiūlymu siekiama sustiprinti 
nacionalinės rinkos priežiūrą ir užtikrinti nuoseklesnį įsikišimo lygį ir kontrolę visoje ES. 
Pranešėjas pabrėžia šį metodą ir priemones, kuriomis siekiama pašalinti iš rinkos prastesnės 
kokybės produktus. Reikėtų įgyvendinti veiksmingą koordinavimą ir stebėseną ES ir 
nacionaliniu lygmeniu siekiant užtikrinti, kad rinkos priežiūra ir tipo patvirtinimo institucijos 
veiksmingai pasinaudotų naujomis priemonėmis.

7. Tvarkaraštis

Bus nelengva laikytis Komisijos siūlomo plačių užmojų tvarkaraščio. Kartu su šiam 
pasiūlymui taikoma įprasta teisėkūros procedūra netrukus bus pradėta komitologijos 
procedūra priimant deleguotus ir įgyvendinimo teisės aktus, kuri tęsis iki 2012 m. vidurio. Be 
to, Komisijos pasiūlyme numatytas gana sudėtingas įvairių datų laikotarpis (nuo 2013 m. iki 
2021 m.), kuriuo atskirai įgyvendinamos išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo ir saugumo 
priemonės, taikomos naujai įregistruotoms transporto priemonėms, patvirtintoms naujo tipo 
transporto priemonėms ir patvirtintoms seno tipo transporto priemonėms. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas neseniai paragino nustatyti tikslus, kuriuos galima 
būtų pasiekti šiame sektoriuje.1

                                               
1 EESC, INT/541, L kategorijos transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra (Pranešėjas: Virgilio Ranocchiari), 
2011 m. sausio 19 d.
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Kaip jau minėta, tvarkaraštis turėtų būti plačių užmojų ir tikroviškas. Laiku apibrėžti 
techniniai ir administraciniai reikalavimai turi lemiamą reikšmę siekiant, kad gamintojams 
būtų suteikta pakankamai laiko sukurti, patikrinti ir įgyvendinti sprendimus dėl gaminamų 
transporto priemonių, o gamintojams ir tipo patvirtinimo institucijoms valstybėse narėse 
įdiegti naujas administracines sistemas. Siekdamas logiškai pagrįsti tvarkaraštį, pranešėjas 
galėtų apsvarstyti, kaip galima būtų sujungti nuostatas, nustatant mažiau terminų ir 
veiksmingai įgyvendinant supaprastinimą. Be to, jis mano, kad reikėtų panaikinti 
neprivalomus terminus dėl išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo etapų, nes tuo būtų sudaryta 
galimybė pramonėje savanoriškai pradėti naudoti ekologiškesnes transporto priemones 
ankstesniame etape, derinant visuomenės ir vartotojų poreikius. 


