
 

LT    LT 

 

EUROPOS KOMISIJA 

Briuselis, 2010.7.23 
SEK(2010) 934 galutinis 

C7-0204/10  

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS 

pridedamas prie 
 
 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO 
dėl žemės ūkio traktorių tipo patvirtinimo reikalavimų 

pasiūlymo  
 
 

Poveikio vertinimo santrauka 

{KOM(2010) 395} 
{SEK(2010) 933} 



 

LT 2   LT 

SANTRAUKA 

Pastaruosius 35 metus buvo kuriama žemės ūkio transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema, jai pradžią 
davė pagrindinis derinimo dokumentas (Direktyva 74/150/EEB), o dabartinė sistema užtikrina tinkamas 
ribines vertes, susijusias su kelių eismo sauga ir aplinkosauga. Šiuo metu šią sistemą reikia atnaujinti, 
racionalizuoti, supaprastinti ir užbaigti kurti.  

1. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS 

Komisija įvardijo tris pagrindines problemas, susijusias su galiojančiomis žemės ūkio transporto priemonių 
tipo patvirtinimo nuostatomis. 

1.1. Nepakankamas teisinis ir reglamentavimo aiškumas ir sudėtingas administravimas 

Dabartinė žemės ūkio transporto priemonių sistema laikoma pernelyg sudėtinga, todėl ją reikėtų 
supaprastinti ir suderinti tarptautiniu lygmeniu. Pripažįstama, kad iš esmės šiuo pasiūlymu nesiekiama 
sugriežtinti galiojančių techninių reikalavimų. 

Per pastaruosius 35 metus žemės ūkio transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema smarkiai pasikeitė: 
pradžioje ji buvo grindžiama galiojančiais nacionaliniais reikalavimais ir buvo skirta laisvai valstybių narių 
prekybai skatinti, galiausiai ji tapo privaloma visos transporto priemonės tipo patvirtinimo sistema, taikoma 
daugeliui transporto priemonių kategorijų, siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, saugą ir 
aplinkosaugą.  

Be to, daugelyje direktyvų pateikiamos nuorodos į tarptautines, pvz., JT EEK taisykles ir standartus, kurie 
turi būti iš dalies keičiami. Galiausiai dėl įvairialypio žemės ūkio transporto priemonių tipo patvirtinimo 
taisyklių pobūdžio trūksta teisinio ir reglamentavimo aiškumo. Pramonės įmonės ir reguliavimo institucijos 
privalo būti susipažinusios su kone 60 direktyvų ir sekti bei taikyti bet kokius tarptautinių standartų 
pakeitimus. Tai apsunkina administracijos institucijų ir pramonės įmonių darbą ir reikalauja iš jų papildomų 
išlaidų. Ši problema ypač opi šioje rinkoje veikiančioms MVĮ. 

Pripažįstama, kad bendroji tipo patvirtinimo sistema yra veiksmingas būdas įvairiems aspektams (kelių 
eismo ir darbo saugai, aplinkosaugai) aprėpti. Daug suinteresuotųjų subjektų paragino Komisiją 
supaprastinti reglamentavimo sistemą, kad tipo patvirtinimo procesas būtų paprastesnis ir reikalautų mažiau 
laiko. 

1.2. Daug išteklių reikalaujantis perkėlimas į nacionalinę teisę be papildomos naudos 

Pagrindų direktyvoje ir jos atskirosiose direktyvose nustatyti techniniai reikalavimai, kurių turi būti laikomasi 
suteikiant EB tipo patvirtinimą. Direktyvų ir jų priedų nuostatos yra itin išsamios ir valstybėms narėms jas 
perkeliant į nacionalinę teisę beveik nelieka veiksmų laisvės. Todėl kai kurios valstybės narės 
paprasčiausiai daro tiesioginę nuorodą į šias direktyvas, o kitos parengia naują teisės akto tekstą, kuriuo 
siekiama teisingai perkelti šiuos reikalavimus.  

Taigi perkėlimui į nacionalinę teisę naudojami nacionalinių administracijų ištekliai, bet nuo to nepadidėja 
sauga ar aplinkosauga.  

1.3. Vidaus rinkos veikimas 

Nuo 2005 m. liepos 1 d. pagrindų direktyvos reikalavimus privaloma taikyti visų naujų tipų traktoriams, 
priklausantiems T1, T2 ir T3 kategorijoms, o nuo 2009 m. liepos 1 d. – visiems naujiems šių kategorijų 
traktoriams. Kol kas likusių kategorijų (T4, T5, C, R ir S) transporto priemonėms neprivaloma turėti EB visos 
transporto priemonės tipo patvirtinimo. Kai kurių kategorijų transporto priemonių gamintojai gali savo 
nuožiūra siekti gauti šį patvirtinimą. Dar nesuderinti ES lygmeniu visi specialieji reikalavimai dėl kitų 
kategorijų, todėl dar neparengta ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo sistema. 
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Renkantis įvairias galimybes taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, ar ši sistema nebūtų pernelyg brangi MVĮ, pvz., 
priekabų gamintojams ir galutiniams vartotojams, jeigu ji būtų privaloma. Viena iš galimybių – parengti visus 
reikalavimus, bet nustatyti, kad šių kategorijų atveju visos transporto priemonės tipo patvirtinimas būtų 
neprivalomas (dėl jo spręstų pats gamintojas), taip stambesnės įmonės galėtų visapusiškai pasinaudoti 
galimybe gauti ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimą (arba sudėtinės dalies tipo patvirtinimą). 
Galimas trūkumas – valstybės narėms gali tekti toliau taikyti nacionalines taisykles ir reikalavimus kartu su 
dabar siūlomu ES reglamentu. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, ar privalomas ES visos transporto priemonės 
patvirtinimas reikalingas saugos ar aplinkosaugos sumetimais (tuo labiau, kad išmetamųjų dujų reikalavimai 
jau yra privalomi visiems traktoriams). 

2. SUBSIDIARUMO ANALIZĖ 

Prieš nustatant ES žemės ūkio transporto priemonių tipo patvirtinimo sistemą, buvo nustatytos taisyklės 
valstybių narių lygmeniu. Valstybių narių nustatytos taisyklės dažnai skirdavosi ir keliose rinkose 
parduodantys gamintojai būdavo priversti modifikuoti savo produkciją priklausomai nuo valstybės narės, 
kuriai jų gaminiai buvo skirti, ir jų transporto priemonių bandymai būdavo atliekami kiekvienoje valstybėje 
narėje – tai reikalavo daug laiko ir lėšų. Todėl skirtingos nacionalinės taisyklės trukdė prekybai (skirtingas 
dizainas, gamyba, platinimas, (po)garantinis aptarnavimas kiekvienoje šalyje), sunkino vidaus rinkos 
įtvirtinimą ir veikimą. 

Dėl to buvo būtina tam tikrose srityse (pvz., kelių eismo saugos, darbo saugos ir aplinkosaugos) nustatyti 
ES lygmens standartus. Tam buvo parengta EB sutarties 95 straipsniu grindžiama Pagrindų direktyva 
2003/37/EB, kurios tikslas – įtvirtinti vidaus rinką ir užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, saugą ir 
aplinkosaugą. Šis tikslas aktualus ir šiuo metu, nes Bendrijos veiksmai reikalingi siekiant išvengti vidaus 
rinkos susiskaidymo ir visoje Europoje užtikrinti vienodą aukšto lygio sveikatos apsaugą, saugą ir 
aplinkosaugą. Bet koks šios reglamentavimo sistemos pakeitimas bus vertinamas pagal tai, ar jis atitinka 
subsidiarumo principą, kaip nustatyta EB sutarties 5 straipsnyje. 

3. ES INICIATYVOS TIKSLAI 

3.1. Pagrindinis tikslas 

Supaprastinimas atliepia Komisijos įsipareigojimą veikti laikantis geresnio reglamentavimo principų. 
Transporto priemonių tipo patvirtinimo reglamentavimo sistemos supaprastinimas taip pat atitinka CARS 211 
rekomendacijas, šioje ataskaitoje pateikiami įvairių suinteresuotųjų subjektų lūkesčiai. Šią tvarką taikant 
žemės ūkio transporto priemonėms siekiama spręsti problemas, kurias įvardijo Komisija remdamasi 
konsultacijomis su suinteresuotaisiais subjektais. Todėl supaprastinimu siekiama šių bendrųjų tikslų – 
sumažinti teisinį neaiškumą, panaikinti daug išteklių reikalaujantį perkėlimą į nacionalinę teisę ir labiau 
išplėsti ES tipo patvirtinimo sistemos taikymą šioms žemės ūkio transporto priemonėms. 

3.2. 1 tikslas: galiojančių teisės aktų supaprastinimas (panaikinant galiojančias direktyvas) 

Dabartinė reglamentavimo sistema yra labai nevientisa – vadovaujamasi pagrindų direktyva, 23 išsamiomis 
techninėmis direktyvomis, 36 pakeitimų direktyvomis ir visomis atitinkamomis nuostatomis, perkeltomis į 
nacionalinius teisės aktus. Supaprastinimu siekiama spręsti šį sistemos sudėtingumo klausimą ir įvertinti, 
kuris reglamentavimo metodas leistų šią sistemą lengviau ir greičiau suderinti su technikos pažanga. 
Aiškesni, nuoseklesni ir geresnės struktūros teisės aktai taip pat atitiktų įsipareigojimą dėl geresnio 
reglamentavimo, o tai yra svarbus Komisijos tikslas. 

3.3. 2 tikslas: didesni reglamentavimo pajėgumai priimant naujus teisės aktus (taikant naują 
dviejų lygių reglamentavimo metodą, kai daromos nuorodos į tarptautinius standartus) 

Kitas supaprastinimo aspektas – techninės informacijos pašalinimas iš ES direktyvų vietoj jos pateikiant 
nuorodas į tarptautinių organizacijų, pvz., JT EEK, EBPO, CEN/CENELEC ir ISO, nustatytus standartus, 

                                                 
1 „Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema 21–ajame amžiuje“, 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm. 
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kurie yra plačiai pripažįstami Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Keliamas reikalavimas, kad tokie standartai 
privalo būti lygiaverčiai galiojančiomis direktyvomis nustatytam apsaugos lygiui. 

3.4. 3 tikslas: vidaus rinkos sukūrimas 

Pagal pagrindų direktyvą EB visos transporto priemonės tipo patvirtinimo sistema neprivaloma T4, T5, C, R 
ir S kategorijoms, nors iš esmės joms ir numatyta, bet remiantis direktyvos tekstu gamintojai gali 
savanoriškai teikti EB (visos transporto priemonės) tipo patvirtinimo paraiškas dėl šių kategorijų transporto 
priemonių. Tačiau dar nenustatyti šių kategorijų techniniai reikalavimai dėl daugelio aspektų, todėl galimybė 
gauti EB visos transporto priemonės tipo patvirtinimą išlieka teorinė, nepaisant tos direktyvos nuostatų: šių 
kategorijų transporto priemonėms gali būti suteiktas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas pagal 
nacionalinius teisės aktus. Iš to išplaukia, kad tai pačiai transporto priemonei gali prireikti gauti visos 
transporto priemonės tipo patvirtinimą iš kelių valstybių narių tam, kad ji galėtų patekti į skirtingas 
nacionalines rinkas. Supaprastinimas yra galimybė užbaigti šių transporto priemonių kategorijų ES 
reglamentavimo sistemą, kad būtų pasinaudota vieninga ES sistema, suteikiančia galimybę patekti į visą 
Europos rinką. 

4. POLITIKOS PASIRINKTYS 

Šiems tikslams pasiekti svarstyta keletas pasirinkčių. 

4.1. Supaprastinimas (I): galiojančių teisės aktų supaprastinimas (panaikinant galiojančias 
direktyvas) 

a) 1 pasirinktis: veiksmų nesiimama. 

Dabartinė reglamentavimo sistema nebūtų keičiama: pagrindų direktyvoje liktų apibrėžta EB tipo 
patvirtinimo sistema, o techniniai reikalavimai ir toliau būtų nustatomi atskirosiomis direktyvomis, kurias 
reikia perkelti į nacionalinę teisę. Pakeitimų direktyvas taip pat reikėtų perkelti į nacionalinius teisės aktus. 

b) 2 pasirinktis: dabartinė sistema pakeičiama dviem reglamentais. 

Galiojančios direktyvos būtų panaikintos. Naujame pagal bendro sprendimo procedūrą priimtame 
pagrindiniame reglamente būtų nustatyti esminiai EB tipo patvirtinimo sistemos reikalavimai, o visi techniniai 
reikalavimai būtų pateikti viename įgyvendinimo reglamente, kuris būtų priimtas ir ateityje paprasčiau iš 
dalies keičiamas taikant komitologijos procedūrą. 

c) 3 pasirinktis: dabartinė sistema pakeičiama tik keliais teminiais reglamentais. 

Ši pasirinktis atitinka antrąją, tik išsamūs techniniai reikalavimai būtų pateikti, pvz., trijuose teminiuose 
įgyvendinimo reglamentuose, kurie būtų priimti taikant komitologijos procedūrą. Reikalavimai būtų suskirstyti 
į susijusias grupes pagal aplinkosaugos, kelių eismo saugos ir darbo saugos aspektus2. 

2 ir 3 pasirinktys turi nedidelių skirtumų, o 1 pasirinktis nuo jų gerokai skiriasi. 2 ir 3 pasirinkčių atveju vietoj 
direktyvų kaip teisėkūros priemonę pasirinkus reglamentus valstybėms narėms nereikėtų jų perkelti į 
nacionalinę teisę, o Komisijai nereikėtų tikrinti, kaip direktyvos buvo perkeltos į nacionalinę teisę, ir būtų 
išvengta nacionalinių perkėlimo teisės aktų skirtumų. Pradėjus taikyti dviejų lygių metodą vienas iš teisės 
aktų leidėjų galėtų daugiau dėmesio skirti klausimams, dėl kurių turi nuspręsti Taryba ir Parlamentas, o 
techninių ir administracinių aspektų parengimą galėtų deleguoti Komisijai neprarasdamas kontrolės (būtų 
taikoma komitologijos tvarka – reguliavimo tvarka su tikrinimu, užtikrinanti, kad vieno iš teisės aktų leidėjų 
kontrolė aprėptų ir komitologijos teisės aktus). 

                                                 
2 Šiuo etapu dar nenustatytas tikslus įgyvendinimo reglamentų skaičius. 
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4.2. Supaprastinimas (II): didesni reglamentavimo pajėgumai priimant naujus teisės aktus 
(taikant naują dviejų lygių reglamentavimo metodą, kai daromos nuorodos į tarptautinius 
standartus) 

a) 1 pasirinktis: veiksmų nesiimama. 

Dabartinė sistema būtų nekeičiama, būtų taikomi reikalavimai ir bandymų procedūros, kaip nustatyta pagal 
24 atskirąsias direktyvas. 

b) 2 pasirinktis: esant galimybei daromos nuorodos į JT EEK taisykles. 

Panašiai kaip ir bendrosios saugos reglamentu nustatytos variklinių transporto priemonių sistemos atveju, 
kai JT EEK nustatė lygiaverčius techninius standartus, ES direktyvų nuostatos turėtų būti panaikintos ir 
pakeistos nuoroda į šiuos tarptautinius standartus ar jų tekstu. Pagal šią pasirinktį galimi įvairūs svarstytini 
būdai: 

– visiškas teksto perteikimas, kai ES perima visą tekstą ir jį paskelbia; 

– paprastos fiksuotos (nekintamos) nuorodos, kai ES teisės aktuose pateikiamos nuorodos į 
konkrečios datos tarptautines taisykles; 

– bendro pobūdžio (nespecifikuotos) nuorodos, kai ES teisės aktuose pateikiamos nuorodos į 
tarptautinių standartizacijos institucijų taisykles, nenurodant jų datos (kad būtų įskaityti ir jų 
pakeitimai); 

– atsižvelgiant į ES teisės aktų teisinį aiškumą ir jų kontrolę, pastaroji galimybė 
(nespecifikuotos nuorodos) laikoma nepriimtina, ir ji toliau nebuvo svarstoma. 

c) 3 pasirinktis: naudojamos nuorodos į visus susijusius tarptautinius standartus. 

Panaši į b pasirinktį, bet dabar galima naudoti nuorodas į EBPO, CEN/CENELEC ir ISO. EBPO parengė 
vadinamąsias normas dėl nuo apvirtimo apsaugančių sistemų, kurių nėra JT EEK; dėl kitų aspektų esama 
tik CEN/CENELEC ar ISO standartų.  

4.3. Vidaus rinkos sukūrimas 

a) 1 pasirinktis: veiksmų nesiimama. 

Pagrindų direktyvos aprėptis nebūtų keičiama, toliau veiktų ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo 
sistema, bet de facto ji nebūtų taikoma T4, T5, C, R ir S kategorijoms. Nepakeitus techninių reikalavimų 
reikės laikytis skirtingų nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimų siekiant gauti nacionalinius tipo 
patvirtinimus ir patekti į atskirų ES valstybių narių rinkas.  

b) 2 pasirinktis: galutinai parengti ES tipo patvirtinimo reikalavimus ir nustatyti, kad ES tipo 
patvirtinimas būtų privalomas visoms transporto priemonių kategorijoms. 

EB tipo patvirtinimą reglamentuojantys teisės aktai būtų papildyti, kad jie būtų taikomi kategorijoms, kurioms 
šiuo metu nėra (visiškai) taikomi. Būtų įterpti trūkstami techninės atitikties reikalavimai dėl tam tikrų aspektų. 
ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimas būtų privalomas visoms kategorijoms, kurioms šiuo metu 
taikoma pagrindų direktyva, tai reiškia, kad T4, T5, C, R ir S kategorijų transporto priemonėms nebereikėtų 
taikyti nacionalinio tipo patvirtinimo procedūrų – jos turėtų tik atitikti ES tipo patvirtinimo reikalavimus ir tada 
būtų leista jas pateikti visoms rinkoms. 

c) 3 pasirinktis: galutinai parengiami ES tipo patvirtinimo reikalavimai, o ES visos transporto 
priemonės tipo patvirtinimas išlieka neprivalomas tam tikroms kategorijoms (T4, T5, C, R ir 
(arba) S). 

 Kaip ir 2 pasirinkties atveju, būtų galutinai parengti ES teisės aktai, bet ES visos transporto 
priemonės tipo patvirtinimas šioms kategorijoms išliktų neprivalomas. Taip gamintojas galėtų rinktis arba 
konkrečios valstybės narės nacionalinį patvirtinimą, arba ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimą, 
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pastarasis pasirinkimas greičiausiai pareikalautų daugiau išlaidų, bet atsivertų galimybė tiesiogiai patekti į 
visą vidaus rinką. Gamintojas būtų suinteresuotas pasirinkti pelningiausią variantą. 

Kitas daugelio suinteresuotųjų subjektų siūlomas variantas – kad pagal šią pasirinktį kai kurie reikalavimai 
taptų privalomi. Be kitų, buvo nurodytos tokios sritys: stabdžiai, apšvietimas ir ženklinimas. Taip šie 
elementai būtų suderinti Europoje ir būtų nustatytas tam tikras minimalus svarbių kelių eismo saugos 
aspektų priimtinumo lygis. Visų traktorių atveju išmetamųjų dujų reikalavimai jau taikomi pagal šią sistemą.  

5. POVEIKIO ANALIZĖ 

5.1. Supaprastinimas (I): galiojančių teisės aktų supaprastinimas (panaikinant galiojančias 
direktyvas) 

Pasiūlymas keisti reglamentus ateina iš Parlamento ir suinteresuotųjų subjektų; keletas iš jų sukritikavo 
bereikalingai sudėtingą galiojančios teisinės sistemos struktūrą ir paprašė Komisijos imtis priemonių šiai 
padėčiai keisti.  

Tipo patvirtinimo sistema sulaukė visokeriopo palaikymo, bet ją reikia atnaujinti. 

Aiškiai matyti, kad perėjimas nuo direktyvų prie reglamentų pagal dviejų lygių metodą yra rentabilus, nes su 
juo susijusios investicinės sąnaudos atsipirktų per 3–4 metus. 

Suinteresuotieji subjektai palankiai žiūri į supaprastinimą, nors kai kurie iš jų mano, kad pirmenybė turėtų 
būti teikiama kitiems dalykams (pvz., traktorių pašalinimui iš direktyvos dėl mašinų taikymo srities). 

Sprendimo, ar rinktis du reglamentus, ar daugiau, neįmanoma priimti pagal rentabilumo kriterijų, jį reikėtų 
priimti vadovaujantis praktiniais sumetimais.  

5.2. Supaprastinimas (II): didesni reglamentavimo pajėgumai priimant naujus teisės aktus 
(taikant naują dviejų lygių reglamentavimo metodą, kai daromos nuorodos į tarptautinius 
standartus) 

Perėjimas prie pasauliniu lygmeniu pripažįstamų standartų, taikomų ir pagal bendrosios saugos reglamentą 
variklinių transporto priemonių atveju, kurį, kaip paaiškėjo iš per viešąsias konsultacijas gautų atsakymų, 
palaiko daug suinteresuotųjų subjektų, yra naudingas pramonės įmonėms, nes jų patvirtinti produktai gali 
būti teikiami rinkai kuo platesniu mastu.  

Svarbiausias privalumas – pašalinus bereikalingą dubliavimąsi teisės aktai bus supaprastinti. Iš to turės 
naudos visi subjektai, turintys reikalo su šiais teisės aktais, ar tai būtų nacionalinės institucijos, atsakingos 
už tipo patvirtinimą, ar gamintojai, kurių transporto priemonių tipai turi atitikti šiuos reikalavimus. Ypatingos 
naudos turės MVĮ, kurios negali skirti didelių lėšų administraciniams reikalams. 

Tyrimas rodo, kad nereikėtų tikėtis didelių teigiamų poslinkių vertimo srityje, nes teisiniam saugumui 
užtikrinti reikalaujama, kad tokie dokumentai būtų prieinami visomis ES oficialiomis kalbomis. JT EEK ir 
EBPO parengia tik versijas prancūzų ir anglų k., todėl ES privalo pasirūpinti likusiomis kalbomis (atkrenta tik 
1 kalba, palyginti su esama tvarka, kai originalas turi būti išverstas į visas kitas kalbas). 

Šiek tiek lėšų galima sutaupyti ribojant dalyvavimą tarptautiniuose susitikimuose. 

Tipo patvirtinimo išlaidos galėtų būti sumažintos tik nežymiai. Šiuo metu kai kurioms sudėtinėms dalims 
(pvz., priekiniams žibintams) reikalingas daugiau negu vienas patvirtinimas (dokumentų rinkinys ir 
ženklinimas), dėl to susidaro papildomų išlaidų. Tuo pačiu toks tarptautinių teisės aktų sutrumpinimas 
pašalinus bereikalingą dubliavimąsi būtų naudingas ir nacionalinėms institucijoms, kurios turi juos taikyti.  

Visais atvejais, kai daroma nuoroda į tarptautinius standartus, reglamente turėtų būti nustatyta, kad ES gali 
prireikus savarankiškai priimti skirtingus pakeitimus. 

Galiojanti direktyva dėl traktorių išmetamųjų dujų reikalavimų yra ypatingas atvejis. Kadangi techninio 
pobūdžio nuostatos jau suderintos su Direktyva 97/68/EB dėl ne kelių mobiliųjų mašinų, manoma, kad 
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direktyvos dėl traktorių panaikinimas ir nuorodos darymas tik į Direktyvą 97/68/EB yra teisės aktų 
supaprastinimas nekeičiant techninių nuostatų. 

Daroma išvada, kad vertinime šiek tiek didesnė pirmenybė teikiama tokio pobūdžio nuorodoms į 
tarptautinius standartus. 

5.3. Vidaus rinkos sukūrimas 

Kadangi galiojančios direktyvos reglamentuoja ne visus aspektus, būtina priimti papildomus teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu. Galutinai reglamentavus ES sistemą ir nustačius, kad ji yra privaloma, padėtis 
pasikeistų ir būtų gauta ilgalaikės naudos. Pats galutinis reglamentavimas laikomas naudingu, bet matyti, 
kad šiai sistemai tapus privaloma, pramonės įmonės, visų pirma daug MVĮ, patirtų didelių nepageidaujamų 
išlaidų. Atskiroms transporto priemonių kategorijoms išlaidos gali skirtis priklausomai nuo mažomis serijomis 
gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimo sąlygų. Pagal šią tvarką, jau įtrauktą į esamą pagrindų 
direktyvą, gamintojai ir nacionalinės institucijos gali taikyti paprastesnes ir pigesnes patvirtinimo procedūras, 
o transporto priemonė turi pasiekti tą patį apsaugos lygį. 

Jeigu ši sistema išliktų neprivaloma tam tikroms kategorijoms, tam tikroms rinkoms garantuojamas 
apsaugos lygis galėtų būti mažesnis negu kitoms rinkoms. Valstybės narės vis tiek turės palikti 
nacionalinius teisės aktus. Pigiausias variantas gamintojams – vykdyti prekybą tik tam tikrose valstybėse. 
Jis būtų reikšmingas MVĮ, ypač veikiančioms priekabų ir velkamosios įrangos sektoriuose.
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6. PASIRINKČIŲ PALYGINIMAS IR IŠVADOS 

Atskirų pasirinkčių poveikio atsižvelgiant į visus tikslus santrauka 

 

                                                 
3 Paaiškinimas: 0 reiškia „neutralus“ (jokių pasikeitimų)  

+ reiškia „geriau“ 

Kriterijai Tikslas Politikos pasirinktys Veiksmingumas Našumas Nuoseklumas 
Išvados3 

 

1. Veiksmų nesiimama 0 0  0 

Pirminės išlaidos _ 
 

Nedidelė rizika, kad bus atidėti į šalį 
skubūs reikalai _ 

Išlaidų sumažėjimas ilguoju 
laikotarpiu + 

2. Dabartinė sistema 
pakeičiama dviem 
reglamentais 

Reglamentavimo 
sistemos 

supaprastinimas 
+ 

Spartus derinimas su technikos 
pažanga ateityje + 

Geresnis nei pagrindinio 
scenarijaus atveju +  

Pirminės išlaidos _ 
 

Nedidelė rizika, kad bus atidėti į šalį 
skubūs reikalai _ 

Dar geresnis (daugiau 
aiškumo pramonės 

įmonėms) 
+ 

Paprastesnis taikymas + 

Išlaidų sumažėjimas ilguoju 
laikotarpiu + 1.

 G
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3. Dabartinė sistema 
pakeičiama tik keliais 
teminiais reglamentais 

Reglamentavimo 
sistemos 

supaprastinimas 
+ 

Įgyvendinimo priemonės bus 
greičiau priimtos + 

Geresnės sąlygos ir 
racionalizacijos poveikis: 

daugiau nuoseklumo 
ekspertams 

+ 
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Kriterijai 

Tikslas 
Politikos 
pasirinktys Veiksmingumas Našumas Nuoseklumas 

Išvados 

1. Veiksmų 
nesiimama 0 0 0 0 

supaprastinimas + Nedidelis išlaidų ir administracinės naštos 
sumažėjimas + 

Geriau administruojamos procedūros + 

JT EEK tekstai irgi turi būti išversti ir paskelbti, 
kaip ir ES teisės aktai 

0 

2. Naudojamos 
nuorodos į JT 
EEK taisykles Mažiau dubliavimosi + 

Galima rizika, kad reikalavimai sušvelnės _ 

Daugiau 
aiškumo 

pramonės 
įmonėms ir 

administravimo 
institucijoms 

+  

supaprastinimas ++ EBPO tekstai irgi turi būti išversti ir paskelbti, 
kaip ir ES teisės aktai ir JT EEK tekstai 0 

Išlaidų ir administracinės naštos sumažėjimas + 

Geriau administruojamos procedūros + 

2.
 S

up
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: d
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3. Naudojamos 
nuorodos į visus 
susijusius 
tarptautinius 
standartus. Mažiau dubliavimosi ++ 

Galima rizika, kad reikalavimai sušvelnės - 

Kaip ir 2.2 atveju  
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Kriterijai 
Tikslas Politikos pasirinktys 

Veiksmingumas Našumas Nuoseklumas 
Išvados 

1. Veiksmų nesiimama 0 0 0 0 

Didelės išlaidos dėl naujų reikalavimų, 
skirtų T4.2, T5, R ir S  _ 

Patekimas į didesnę rinką ir mažesnė 
administracinė našta + 

Būtini nauji specialieji techniniai 
reikalavimai 

- 

Didesnė kelių eismo sauga + 

2. Galutinai parengiami ES 
tipo patvirtinimo reikalavimai 
ir nustatoma, kad ES tipo 
patvirtinimas būtų 
privalomas visoms 
transporto priemonių 
kategorijoms 

Vidaus rinkos 
sukūrimas 
(privaloma) 

+ 

Nauda dėl suderinto dizaino + 

 0 

Atviros rinkos galimybė esant 
mažiausioms sąnaudoms + 

Būtini nauji specialieji techniniai 
reikalavimai 

- 

Didesnė kelių eismo sauga + 

3.
 V

id
au

s 
rin

ko
s 

su
kū

rim
as

 

3. Galutinai parengiami ES 
tipo patvirtinimo 
reikalavimai, o ES visos 
transporto priemonės tipo 
patvirtinimas išlieka 
neprivalomas tam tikroms 
kategorijoms (T4, T5, C, R ir 
(arba) S) 

Vidaus rinkos 
sukūrimas 

(neprivaloma) 
+ 

Nauda dėl suderinto dizaino + 
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Daroma išvada, kad priimtiniausia pasirinktis būtų supaprastinti teisės aktus – pagal bendro 
sprendimo procedūrą parengti reglamentą ir tik kelis įgyvendinimo reglamentus pagal komitologijos 
procedūrą, kuo labiau naudojantis esamais JT EEK, EBPO, ISO ir CEN/CENELEC standartais; 
galutinės techninės nuostatos turėtų būti parengtos, kaip jau numatyta pagrindų direktyvoje; kai 
kurie kelių eismo saugos reikalavimai turėtų tapti privalomi (taip jau yra visų traktorių išmetamųjų 
dujų reikalavimų atveju). 

7. STEBĖSENA IR ĮVERTINIMAS 

Nenumatyta jokios ypatingos sistemos, bet tolesne veikla, susijusia su įgyvendinimo priemonėmis, 
užsiims Komisijos žemės ūkio traktorių darbo grupė.  
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PRIEDAS 

IŠLAIDŲ - NAUDOS PALYGINIMO LENTELĖ 

 

1 tikslas. Reglamentavimo sistemos supaprastinimas taikant dviejų lygių metodą 

 

1 pasirinktis 2 pasirinktis 3 pasirinktis Rodikliai 

Veiksmų nesiimama  Dabartinė sistema 
pakeičiama 2 
reglamentais 

 Dabartinė sistema 
pakeičiama [4] 
reglamentais 

Išlaidos 

Metinės ES-27 
išlaidos  

29 160 EUR–2 435 400 EUR 

vidutiniškai 533 993 EUR 

7 560 EUR–1 217 700 EUR 

vidutiniškai 320 153 EUR 

Pirminės investicinės 
išlaidos 

 

18 225 EUR–3 653 100 EUR 

vidutiniškai 909 225 EUR 

 

Nauda 

Metai Apatinė 
riba Vidurkis Viršutinė riba 

1 3 375 
EUR 

– 695 385 
EUR 

– 2 435 400 
EUR 

5 86 690 
EUR 

129 430 
EUR 

2 261 461 
EUR 

Visuminė nauda 
(įskaičiuotas 2 % 
metinis išlaidų 
padidėjimas ir 3,5 % 
diskonto norma) 

 

10 184 219 
EUR 

1 094 970 
EUR 

7 759 675 
EUR 

2 tikslas. Supaprastinimas naudojant tarptautinius standartus 

1 pasirinktis 2 pasirinktis 3 pasirinktis Rodikliai 

Veiksmų nesiimama Esant galimybei 
naudojamos nuorodos į 

JT EEK taisykles 

Naudojamos nuorodos į 
visus susijusius 

tarptautinius standartus 

Išlaidos 
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Tipo patvirtinimo 
išlaidos 

Apytikrės vidutinės išlaidos už vieną (sudėtinės dalies) tipą:15 000 EUR 

Visos transporto priemonės tipo patvirtinimo išlaidos gali viršyti 100 000 EUR 

Vertimo išlaidos  

Metinės darbuotojų 
dalyvavimo 
susitikimuose išlaidos  

Apskaičiuotos vidutinės metinės 
dalyvavimo ES, JT EEK, EBPO, 
ISO ir CEN susitikimuose 
išlaidos: 1 135 085 EUR (nuo 
310 536 EUR iki 
2 608 200 EUR) 

 Apskaičiuotos vidutinės 
metinės dalyvavimo 
susitikimuose išlaidos, kai 
naudojamos nuorodos į 
galiojančius standartus: 
1 078 331 EUR (nuo 
279 482 EUR iki 
2 608 200 EUR) 

Investicinės ES-27 
išlaidos 

 

 

 909 225 EUR (nuo 
18 225 EUR iki 
3 653 100 EUR) 

Nauda 

Metinių sutaupytų tipo 
patvirtinimo išlaidų 
suma 

 
 

0 

Vidutinė metinių 
sutaupytų dalyvavimo 
susitikimuose išlaidų 
suma  

 
 

31 054 EUR (nuo 0 EUR 
iki 56 754 EUR) 

Vertimas   0 
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3 tikslas. Reglamentavimo sistemos užbaigimas 

 

1 pasirinktis 2 pasirinktis 3 pasirinktis Rodikliai 

Veiksmų 
nesiimama 

Galutinai parengiami ES tipo 
patvirtinimo reikalavimai ir 

nustatoma, kad ES tipo patvirtinimas 
būtų privalomas visoms transporto 

priemonių kategorijoms 

Galutinai parengiami ES tipo 
patvirtinimo reikalavimai, o ES 
visos transporto priemonės tipo 

patvirtinimas išlieka 
neprivalomas tam tikroms 

kategorijoms (T4, T5, C, R ir S) 

Išlaidos 

T4.1 0 EUR 

T4.2 112 500 000 EUR 

T4.3 0 EUR 

T5 40 625 000 EUR 

C 0 EUR 

R 200 195 313 EUR 

Apskaičiuotos vidutinės 
išlaidos transporto 
priemonių kategorijai (1) 

 

S 257 812 500 EUR 

Panašu į 2 pasirinktį 

Apskaičiuotos vidutinės 
metinės administracinės 
išlaidos  

 
36 190 000 EUR 

Bendros išlaidos(1+2)  647 322 813 EUR (nuo 364 440 000 EUR iki 996 565 000 EUR) 

Vidutinės ES-27 
investicinės išlaidos4  
 

 
32 980 000 EUR* (nuo 3 860 000 EUR iki 62 100 000 EUR) 

Nauda 

Apskaičiuota sutaupytų 
nelaimingiems 
atsitikimams skirtų 
išlaidų suma  

 

50 750 409 EUR 

Apskaičiuota vidutinė 
visuminė nauda 
(įskaičiuotas 2 % metinis 
išlaidų padidėjimas ir 
3,5 % diskonto norma) 

 1 metai: –629 552 403 EUR 

5 metai: – 3 057 835 295 EUR 

10 metai: –5 900 418 586 EUR 

Nauda dėl 
standartizacijos (pirkėjų 
sutaupyta suma) 

 T4.2 kategorija: 22 500 000 EUR (vidutinė) nauda 

dėl per metus užregistruotų 9 000 transporto priemonių 

R kategorija: 68 750 000 EUR (vidutinė) nauda 
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dėl per metus užregistruotų 125 000 transporto priemonių 

S kategorija: 812 500 000 EUR (vidutinė) nauda  

dėl per metus užregistruotų 500 000 transporto priemonių 




