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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant sugriežtinti minimalius atliekant ES periodinę techninę apžiūrą taikomus saugos ir 
išmetamų teršalų standartus, pasiūlyme nustatomos atnaujintos suderintos motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros taisyklės. Pasiūlymo tikslas – laikantis 
kelių eismo saugos politikos krypčių iki 2020 m. padėti perpus sumažinti ES keliuose 
žūstančių žmonių skaičių. Be to, pasiūlymu siekiama prisidėti mažinant dėl blogos transporto 
priemonių techninės priežiūros išmetamų teršalų kiekį.

Nuomonės referentas pritaria šiems pagrindiniams tikslams ir, atsižvelgdamas į valstybių 
narių praktikos skirtumus, pritaria tiksliniam suderinimui laikantis subsidiarumo principo, 
todėl abejoja, ar priemonė turėtų būti reglamentas, nes taip valstybės narės turėtų mažesnę 
veiksmų laisvę pritaikyti taisykles nacionaliniu lygmeniu.

Be to, nuomonės referentas mano, kad keliuose žūstančių žmonių skaičiaus mažinimo tikslo 
turėtų būti siekiama užtikrinant proporcingumą, taigi remia atitinkamai pritaikytus 
sprendimus, grindžiamus svariais įrodymais. Atsižvelgdamas į tai, jis norėtų atkreipti dėmesį į 
Europos Parlamento Poveikio vertinimo skyriaus nurodytus neaiškumus: „atrodo, kad 
įrodymais visiškai negalima patvirtinti pagrindinės prielaidos, jog dėl geresnių ir dažnesnių 
techninių patikrinimų sumažėtų transporto priemonių defektų“.

Nuomonės referentas taip pat pažymi, kad siekiant įtraukti naujas transporto priemonių 
kategorijas, visų pirma dvirates ir trirates motorines transporto priemones, lengvąsias (iki 3,5 
tonos) priekabas ir traktorius, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h, taikymo sritis 
buvo išplėsta ir apima daugiau nei Direktyvos 2009/40/EB taikymo sritis. Pagal pasiūlymą 
taip pat didinamas senesnių ir didelės ridos transporto priemonių tikrinimo dažnis. 

Nuomonės referentas nepateikė nei teisės akto projekto formos ar taikymo srities, nei apžiūros 
trukmės pakeitimų, nes tai pagrindinio komiteto reikalas, vietoj to jis nusprendė pakeitimuose 
sutelkti dėmesį į bendrosios rinkos klausimus. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
požiūriu svarbiausi klausimai yra šie:

1. Kaip apibrėžti, kas yra techninė apžiūra?

Nuomonės referentas siūlo pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama techninės apžiūros apibrėžtis, 
kuria dabar galėtų būti piktnaudžiaujama siekiant apriboti tarpvalstybinę konkurenciją 
prekiaujant naudotais automobiliais. Visų pirma, pagal Komisijos apibrėžtį atsiranda teisinis 
netikrumas, nes bendroje apibrėžtyje vėl pateikiamas reikalavimas atlikti apžiūrą pagal 
bendrus tipo patvirtinimo kriterijus, nors atitinkami tipo patvirtinimo kriterijai jau nustatyti 
prieduose. Vadinasi, gali būti tikrinami visi transporto priemonės komponentai, nes visuose 
transporto priemonės komponentuose įmanoma įžiūrėti su sauga susijusį aspektą. Tai turėtų 
būti taikoma tik toms priemonėms, kurių tipas, susijęs su sauga ir išmetamų teršalų kiekiu, 
patvirtintas. Rūpestį kelia tai, kad kai kurie veiklos vykdytojai gali pasinaudoti šia spraga, kad 
apsaugotų šalies naudotų transporto priemonių rinką, ir be pagrįstos priežasties nustatyti, kad 
transporto priemonės netinkamos. 
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2. Priemonės, kuriomis siekiama nustatyti su rida susijusį sukčiavimą ir užkirsti jam 
kelią 

Trečius metus iš eilės vartotojų rinkų suvestinėse iš visų produktų naudotų automobilių rinkos 
veiklos rezultatai yra prasčiausi ir visų pirma pasitikėjimas ja mažiausias. Taigi nuomonės 
referentas siūlo taikyti griežtesnes kovos su ridos skaitiklio duomenų klastojimu priemones, 
t. y. išplėsti elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos taikymo sritį siekiant 
užtikrinti, kad internetinėje sistemoje būtų laikoma visa informacija apie transporto priemonės 
ridą. Be to, nuomonės referentas susirūpinęs tuo, kad pagal Komisijos pasiūlymą draudžiama 
daryti bet kokias ridos skaitiklio rodmenų korekcijas, netgi tas, kai padidinus ridą nebūtų 
bereikalingai sumažinta atitinkamų transporto priemonių rinkos vertė.

3. Prieiga prie nacionaliniuose registruose pateiktų techninės apžiūros rezultatų, prieiga 
prie techninės informacijos ir minimalūs techninės įrangos reikalavimai

Reglamente nustatoma galimybė sukurti ES suderintą keitimosi duomenimis sistemą, kad 
periodinės techninės apžiūros centrai visoje ES turėtų prieigą prie transporto priemonių 
remonto ir techninės priežiūros informacijos. Tačiau nuomonės referentas mano, kad prieiga 
prie šios saugyklos neturėtų būti suteikiama tik kompetentingoms institucijoms ir periodinės 
techninės apžiūros centrams. Siekdamas, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos, jis siūlo 
suteikti prieigą ir automobilių servisų įrangos gamintojams, nes taip jie galėtų gaminti 
konkurencingą ir veiksmingą apžiūros įrangą. Nuomonės referentas taip pat siūlo leisti taikyti 
alternatyvias apžiūros procedūras, kurios gali būti itin svarbios siekiant palengvinti 
ekonomiškai efektyvią transporto priemonių, kurių apžiūrą sunku atlikti, apžiūrą. 

4. Išimtys

Nuomonės referentas palankiai vertina nuostatą taikyti išimtį istorinės vertės transporto 
priemonėms. Vis dėlto jis mano, kad apibrėžtis pernelyg įsakmi, ir vietoj to siūlo nustatyti 
pagrindinį amžiaus reikalavimą. Be to, jis siūlo palikti valstybėms narėms veiksmų laisvę 
netaikyti transporto priemonėms šio reglamento, kaip daroma dabar.

5. Tarpusavio pripažinimas

Techninė apžiūra susijusi su motorinių transporto priemonių perregistracija, atsižvelgiant į tai, 
kad dėl didesnio ES periodinės techninės apžiūros suderinimo turėtų supaprastėti transporto 
priemonės perregistracija iš vienos valstybės narės į kitą. Taigi nuomonės referentas pateikė 
naują pasiūlymą, kuriuo siekiama nustatyti privalomą periodinės techninės apžiūros pažymų 
tarpusavio pripažinimą Sąjungoje.

6. Peržiūra ir stebėsena

Siekdamas, kad bendroji rinka toliau stiprėtų, nuomonės referentas taip pat pateikė nuostatą 
dėl peržiūros, kurią taikant praėjus penkeriems metams po šio pasiūlymo priėmimo dienos 
išnagrinėjamos galimybės palengvinti valstybių narių keitimąsi duomenimis apie periodinės 
techninės apžiūros rezultatus.
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) siekiant užtikrinti tinkamą techninės 
apžiūros rezultatų kontrolę, po kiekvienos 
techninės apžiūros išduodama techninės 
apžiūros pažyma, taip pat turėtų būti 
sukuriama jos elektroninė forma, o joje 
pateikiami duomenys apie transporto 
priemonės identifikaciją ir apžiūros 
rezultatus turėtų būti tokie išsamūs, kaip 
ir originalioje apžiūros pažymoje. Be to, 
siekdamos užtikrinti, kad periodinės
techninės apžiūros rezultatų autentiškumą 
būtų galima lengvai patikrinti, valstybės 
narės turėtų rinkti tokią informaciją ir 
saugoti ją centrinėje duomenų bazėje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad nebūtų skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo, taip pat 
palengvinti keitimąsi duomenimis, nes taip bus galima sukurti elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemą, techninės apžiūros pažymos turėtų būti teikiamos popierine 
ir elektronine forma.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
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ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio 
duomenų klastotė taip pat turėtų būti 
sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį 
skiriama nuobauda;

ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus, be to, dėl to taip pat 
pagerėtų tarpvalstybinės prekybos 
naudotais automobiliais bendrosios rinkos 
veikimas. Iš tikrųjų 2012 m. gruodžio 
mėn. aštuntojoje vartotojų rinkų 
suvestinėje „Rinka turi būti naudinga 
vartotojams“ šis rinkos segmentas jau 
trečius metus yra paskutinis pagal rinkos 
veiklos rezultatus ir visų pirma pagal 
pasitikėjimą. Ridos skaitiklio duomenų 
klastotė taip pat turėtų būti sistemingiau 
laikoma nusižengimu, už kurį skiriama 
nuobauda;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) istorinės vertės transporto priemonė –
bet kuri transporto priemonė, atitinkanti 
visas šias sąlygas:

7) istorinės vertės transporto priemonė –
bet kuri transporto priemonė, kuri buvo 
pagaminta ar pirmą kartą registruota bent 
prieš 30 metų ir kurią kompetentingos 
valstybės narės transporto priemonių 
registracijos institucijos laiko turinčia 
istorinę vertę;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateikiama istorinės vertės transporto priemonės apibrėžtis bereikalingai išsami ir 
dėl jos daug transporto priemonių neteisingai patektų į reglamento taikymo sritį. Paprastas 
amžiaus reikalavimas, kurį konkrečiau apibrėžtų valstybių narių institucijos, suteiktų 
užtektinai lankstumo ir atitiktų dabartinę praktiką. 
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ji pagaminta bent prieš 30 metų, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jos techninei priežiūrai naudojamos 
atsarginės dalys, kurios atkuria transporto 
priemonės dalių istorinę vertę,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių 
komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, 
vairo ar pakabos techninės 
charakteristikos ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9) techninė apžiūra – apžiūra, kaip 
nurodyta šio reglamento II ir III 
prieduose, siekiant užtikrinti, kad
transporto priemonė būtų saugi naudoti 
viešuosiuose keliuose ir atitiktų reikiamas
aplinkosaugos charakteristikas;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos apibrėžtį atsiranda teisinis netikrumas, nes bendroje apibrėžtyje vėl 
pateikiamas reikalavimas atlikti apžiūrą pagal bendrus tipo patvirtinimo kriterijus, nors 
atitinkami tipo patvirtinimo kriterijai (dėl saugos ir išmetamų teršalų) jau nustatyti 
reglamento prieduose. Nepateikus šio pakeitimo, bet koks transporto priemonės komponentas, 
kurio tipas patvirtintas, galėtų būti atrinktas siekiant patikrinti saugą ir dėl to transporto 
priemonės galėtų būti be reikalo pripažintos netinkamomis.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams, apžiūros 
įrangos gamintojams ir, jei taikoma,
kompetentingoms institucijoms, suteikia 
prieigą prie I priede nurodytos techninei 
apžiūrai atlikti būtinos techninės 
informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 
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patvirtina išsamias prieigos prie I priede 
nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą 
patvirtina išsamias prieigos prie I priede 
nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, šiame pakeitime taip pat siūloma leisti apžiūros įrangos 
gamintojams pasinaudoti prieiga prie periodinės techninės apžiūros duomenų, kad jie galėtų 
jais naudotis projektuodami ir gamindami veiksmingą ir konkurencingą apžiūros įrangą. 
Susirūpinimą kelia tai, kad dėl nuorodų į I priedą gamintojams gali būti nustatyti 
neproporcingi informacijos reikalavimai, nes I priedas daug platesnis nei tai, ko iš tikrųjų 
reikia periodinei techninei apžiūrai atlikti. Taigi keičiant šį nuomonės projektą gali būti 
pasiūlyta daugiau pakeitimų.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei gaunama paraiška perregistruoti 
transporto priemonę ir transporto 
priemonė yra iš kitos valstybės narės, 
registracijos 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 
pradėdamos taikyti šį reglamentą, 
valstybės narės praneša viena kitai, kokios 
formos techninės apžiūros pažymą 
pripažįsta atitinkamos kompetentingos 
institucijos, ir pateikia instrukcijas, kaip 
patikrinti autentiškumą.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Sąjungoje būtų lengviau perregistruoti transporto priemones, šiuo pakeitimu 
nustatoma valstybių narių techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimo sistema, kuri 
įsigalioja nuo šio reglamento taikymo dienos.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama palengvinti keitimąsi duomenimis, nes taip bus galima sukurti 
elektroninės transporto priemonių informacijos sistemą.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 

Komisija išnagrinėja metodo, kurį 
naudojant būtų palengvinta už transporto 
priemonių apžiūrą, registravimą ir 
patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
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ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo 
galimybes, sąnaudas ir naudą.

kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų prieiga prie informacijos apie 
transporto priemonės techninės apžiūros 
rezultatus, ridos skaitiklio rodmenis ir 
transporto priemonės registravimą,
sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.
Viešai paskelbtų duomenų klausimu 
Komisija pasinaudoja esamais IT 
sprendimais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime siūloma išnagrinėti tarpusavio prieigą prie informacijos, susijusios su 
apžiūros duomenimis, ES, ir drauge remtis informacija, kurią valstybės narės šiuo metu jau 
skelbia internete, kad būtų galima sumažinti sąnaudas ir išvengti dubliavimo. Kitų valstybių 
narių kompetentingos institucijos jau turi prieigą prie šios informacijos ir dėmesys atliekant 
galimybių tyrimą turėtų būti sutelktas į tai, kokių būtiniausių duomenų reikalaujama.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 a straipsnis
Ataskaitų teikimas

Iki [penkeri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento įgyvendinimo ir poveikio, visų 
pirma nuostatų dėl taikymo srities, 
apžiūros dažnio veiksmingumo ir 
galimybių įdiegti elektroninę transporto 
priemonių informacijos sistemą tyrimo, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, rezultatų 
ataskaitą, taip pat techninės apžiūros 
tarpusavio pripažinimo įgyvendinimo 
ataskaitą. Ataskaitoje taip pat 
išanalizuojama, ar reikia atnaujinti 
priedus atsižvelgiant į techninę pažangą ir 
praktiką. Ši ataskaita pateikiama po 
konsultacijų su 16 straipsnyje nurodytu 
komitetu ir prie jos, jei tinkama, 
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pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nuostata dėl peržiūros yra pagrindinis priežiūros mechanizmas siekiant užtikrinti 
siūlomo reglamento įgyvendinimą ir didžiausią naudą vartotojams ir įmonėms bendrojoje 
rinkoje.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos 
skaitiklio duomenų klastojimas arba 
neteisėtas reguliavimas būtų laikomas 
nusižengimu ir baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos 
skaitiklio duomenų klastojimas arba 
neteisėtas reguliavimas būtų laikomas 
nusižengimu ir baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas, išskyrus 
reguliavimą siekiant padidinti ridos 
skaitiklio rodmenis, kuriam atlikti buvo 
gautas techninės apžiūros centro ar 
kompetentingos institucijos leidimas, kad 
būtų pakoreguotos ankstesnės neteisėtos 
manipuliacijos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad tais atvejais, kai transporto priemonės ridos skaitiklio 
rodmenys buvo neteisėtai sureguliuoti, techninės apžiūros centrai ar kompetentingos 
institucijos galėtų juos teisėtai pakoreguoti, t. y. padidinti, kad užtikrintų, jog atitinkamos 
transporto priemonės nebūtų iš tikrųjų nurašytos ir galėtų pereiti periodinę techninę apžiūrą 
ateityje.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies 3 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtiniais atvejais, kai tam tikros 
transporto priemonės konstrukcija 
nesuderinama su šiame priede nustatytais 
apžiūros metodais, apžiūra atliekama 
taikant tam tikrus alternatyvius metodus, 
kuriuos rekomenduoja valstybių narių 
kompetentingos institucijos. Bet koks 
naudojamas apžiūros metodas, 
neaprašytas šiame priede, turi būti raštu 
patvirtintas atitinkamos kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Techninę tam tikrų transporto priemonių, pvz., greitaeigių traktorių ir transporto priemonių 
su papildomais įtaisais, apžiūrą gali būti itin sunku atlikti dėl jų konstrukcijos ypatybių ar dėl 
to, kad techninės apžiūros centrai yra taip toli, kad įrangos atnaujinimo siekiant aptarnauti 
tam tikras retas transporto priemones sąnaudos būtų neproporcingai didelės. Todėl reikia 
turėti alternatyvių, nestandartinių apžiūros metodų, tačiau juos turėtų aiškia patvirtinti 
atitinkama kompetentinga institucija.


