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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dviračių ir triračių transporto 
priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0542),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0317/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. sausio 19 d. 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Užsienio 
reikalų komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delegavimo įgyvendinimas Delegavimo įgyvendinimas

1. Įgaliojimai priimti 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
30, 52, 56, 57, 60, 66 ir 75 straipsniuose 
nurodytus deleguotus teisės aktus 

1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami pagal šiame
straipsnyje nustatytas sąlygas.

                                               
1 OL C …
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Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui.

1a. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 
60, 66 ir 75 straipsniuose nurodytas 
įgaliojimų perdavimas Komisijai 
suteikiamas neribotam laikotarpiui 
nuo...*.
1b. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 
60, 66 ir 75 straipsniuose nurodytą 
įgaliojimų perdavimą gali bet kuriuo metu 
atšaukti Europos Parlamentas ar Taryba. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotų teisės aktų 
galiojimui.

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija 
iškart apie jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija 
iškart apie jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 77 ir 
78 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Pagal 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 ir 75 straipsnius priimti 
deleguoti teisės aktai įsigalioja tik tada, jei 
per du mėnesius nuo pranešimo apie aktą 
Europos Parlamentui ir Tarybai datos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimo, arba jei iki šio 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad neprieštaraus. Šis terminas 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva gali būti pratęstas dar dviem 
mėnesiais.
* OL: prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 

Or. en
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77 straipsnis Išbraukta.
Delegavimo panaikinimas

1. Įgaliojimai priimti 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ir 75 
straipsniuose nurodytus deleguotus teisės 
aktus gali būti bet kuriuo metu atšaukti 
Europos Parlamento ar Tarybos.
2. Institucija, kuri pradėjo vidaus 
procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti 
įgaliojimus, prieš priimdama galutinį 
sprendimą per pagrįstą laikotarpį iki 
galutinio sprendimo priėmimo informuoja 
kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama 
suteiktus įgaliojimus, kurie gali būti 
atšaukti, ir galimas tokio atšaukimo 
priežastis.
3. Panaikinimo sprendimu nutraukiami 
tame sprendime nurodyti deleguoti 
įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
nedelsiant arba vėliau, tame sprendime 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotų teisės aktų 
galiojimui. Sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.
Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų
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1. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto 
gali pareikšti per du mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas vienam mėnesiui.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto arba jei iki šios datos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
informavo Komisiją apie savo sprendimą 
nepareikšti prieštaravimų, deleguotas 
teisės aktas įsigalioja jo nuostatose 
nurodytą datą.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto, jis neįsigalioja. 
Prieštaraujančioji institucija nurodo 
prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. 2. Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kartu su kitais pakeitimais siekiama racionalizuoti šio reglamento reikalavimų 
taikymo tvarkaraštį. Datą nukėlus vieneriais metais gamintojams ir nacionalinėms 
administracijoms bus suteikta pakankamai laiko pritaikyti pasiūlytus reikalavimus, įskaitant 
nurodytus deleguotuose teisės aktuose.  Tuo pat metu neprieštaraujama galutiniams 
terminams, būtiniems saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimams, ir jie išlieka tokie, kokie 
nurodyti Komisijos pasiūlyme.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo L1Ae pakategorės 6 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Didžiausia nuolatinė pagalbinio 
varytuvo naudingoji galia (1) < 1 kW

6) Didžiausia nuolatinė pagalbinio 
varytuvo naudingoji galia (1) > 0,25 kW 
ir < 1 kW

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo. Pagal 2 straipsnio g punkto nuostatas elektriniai dviračiai, kurių galia 
≤ 0.25 kW, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. 

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo L1Be pakategorės 3 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Didžiausias konstrukcinis greitis < 25 
km/h

3) Didžiausias konstrukcinis greitis < 45 
km/h

Or. en

Pagrindimas

Redakcinė klaida. Pataisymas, kuriuo kategorija prilyginama dabartinėms apibrėžtims.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L3e kategorijos L3e-S1 pakategorė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L3e - S1 – „Enduro“ motociklas
5)  Didžiausias sėdynės 
aukštis – 700 mm;
6) Mažiausia važiuoklės 
prošvaisa – 280 mm;
7) Didžiausia degalų 
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bako talpa – 4 l;
8) Mažiausias bendras 
pavaros perdavimo 
skaičius, įjungus 
didžiausią pavarą 
(pirminis perdavimo 
skaičius * pavaros 
perdavimo skaičius * 
galutinis perdavimo 
skaičius) – 7,5;
9) Parengtos eksploatuoti 
transporto priemonės (be 
vairuotojo) masė ne 
didesnė nei 100 kg;
10) Be sėdimosios vietos 
keleiviui.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie motociklai yra skirti naudoti ir ne keliuose, ir keliuose. Todėl juos galima naudoti 
viešuosiuose keliuose ir juos reikėtų įtraukti į šį reglamentą. Tačiau reikia atsižvelgti į jų 
specifines važiavimo ne keliais charakteristikas. Tam tikslui siūloma sukurti specialaus 
naudojimo („S“) pakategorę.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L3e kategorijos L3e-S2 pakategorė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L3e - S2 – Trialo motociklas
5) Mažiausias sėdynės 
aukštis – 900 mm
6) Mažiausia važiuoklės 
prošvaisa – 310 mm
7) Mažiausias bendras 
pavaros perdavimo 
skaičius, įjungus 
didžiausią pavarą 
(pirminis perdavimo 
skaičius * pavaros 
perdavimo skaičius * 
galutinis perdavimo 
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skaičius) – 6,0;
8) Parengtos eksploatuoti 
transporto priemonės (be 
vairuotojo) masė ne 
daugiau nei 140 kg;
9) Be sėdimosios vietos 
keleiviams

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie motociklai yra skirti naudoti ir ne keliuose, ir keliuose. Todėl juos galima naudoti 
viešuosiuose keliuose ir juos reikėtų įtraukti į šį reglamentą. Tačiau reikia atsižvelgti į jų 
specifines važiavimo ne keliais charakteristikas. Tam tikslui siūloma sukurti specialaus 
naudojimo („S“) pakategorę.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo L6e kategorijos 3 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Eksploatuojamos transporto priemonės 
masė < 350 kg, neskaitant:

3) Parengtos eksploatuoti transporto 
priemonės masė:

a) < 350 kg, jei ji skirta keleiviams vežti;
b) < 400 kg, jei ji skirta kroviniams vežti.
Parengtos eksploatuoti transporto 
priemonės masė neapima:

a) hibridinės ar vien elektra varomos 
transporto priemonės baterijų masės arba,

1) hibridinės ar vien elektra varomos 
transporto priemonės baterijų masės arba,

b) vienos, dviejų ar kelių rūšių degalus 
naudojančių transporto priemonių dujinių 
degalų sistemos, įskaitant dujinių degalų 
bakus, svorio arba,

2) vienos, dviejų ar kelių rūšių degalus 
naudojančių transporto priemonių dujinių 
degalų sistemos, įskaitant dujinių degalų 
bakus, svorio arba,

c) transporto priemonės, varomos iš anksto 
suslėgtu oru, suslėgtojo oro bako svorio

3) transporto priemonės, varomos iš anksto 
suslėgtu oru, suslėgtojo oro bako svorio

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinėje Direktyvoje 2002/24/EB naudojama „nepakrautos transporto priemonės masės“ 
koncepcija. Šiame pasiūlyme siekiant aiškumo ir darnos su susijusiu reglamentu dėl 
transporto priemonių ši sąvoka pakeista sąvoka „parengta eksploatuoti transporto 
priemonė“. Siekiant kompensuoti skirtumą, siūloma šiek tiek padidinti krovininių transporto 
priemonių masę.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo L6e kategorijos 3 a kriterijus (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Variklio tūris ≤ 50 cm3, jeigu PI 
variklis yra transporto priemonės 
varytuvo konfigūracijos dalis

Or. en

Pagrindimas

Ši specifikacija taikoma visoms L6e kategorijos pakategorėms. Todėl ji perkeliama iš L6Ae ir 
L6Be kategorijų į L6e kategoriją.

Pastaba: Reikia pernumeruoti L6Ae ir L6Be kriterijus.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo L6Ae pakategorės 6 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Variklio tūris ≤ 50 cm3, jeigu PI variklis 
yra transporto priemonės varytuvo 
konfigūracijos dalis

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši specifikacija taikoma visoms L6e kategorijos pakategorėms. Todėl ji perkeliama į L6e 
kategoriją.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L6Be pakategorės 6 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Variklio tūris ≤ 50 cm3, jeigu PI 
variklis yra transporto priemonės 
varytuvo konfigūracijos dalis

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši specifikacija taikoma visoms L6e kategorijos pakategorėms. Todėl ji perkeliama į L6e 
kategoriją.

Pakeitimas 69Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L7e kategorijos 3 kriterijaus b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) < 550 kg, jei ji skirta prekėms vežti. b) < 600 kg, jei ji skirta kroviniams vežti.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje Direktyvoje 2002/24/EB naudojama „nepakrautos transporto priemonės masės“ 
koncepcija. Šiame pasiūlyme siekiant aiškumo ir darnos su susijusiu reglamentu dėl 
transporto priemonių ši sąvoka pakeista sąvoka „parengta eksploatuoti transporto 
priemonė“. Siekiant kompensuoti skirtumą, siūloma šiek tiek padidinti krovininių transporto 
priemonių masę.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L7Ae pakategorės 5 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) kategorijos transporto priemonė, 
neatitinkanti specialių L7Be pakategorės 
transporto priemonių klasifikavimo 
kriterijų

5) kategorijos transporto priemonė, 
neatitinkanti specialių L7Be arba L7Ce
pakategorės transporto priemonių 
klasifikavimo kriterijų

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į naujos visureigių L7Ce kategorijos įvedimui.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L7Be pakategorės 6 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Kuriame įrengtos dvi, trys ar keturios 
sėdimosios vietos keleiviams, įskaitant 
sėdynę vairuotojui

6) Kuriame įrengtos nuo vienos iki keturių 
sėdimųjų vietų keleiviams, įskaitant
vairuotojo sėdynę, ir visose sėdimose 
vietose sumontuoti saugos diržai

Or. en

Pagrindimas

Sunkiuosiuose mažalitražiuose automobiliuose turėtų būti įrengta bent viena ir ne daugiau 
kaip keturios sėdimosios vietos. Visose sėdimose vietose turėtų būti sumontuoti saugos diržai.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L7Be-P pakategorės 7 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Transporto priemonė, iš esmės 
suprojektuota ir naudojama keleiviams 
vežti, kurioje įrengtos keturios ar mažiau 
keleivių sėdimos vietos, įskaitant 
vairuotojo sėdynę, visose sėdimose vietose 
sumontuoti saugos diržai

7) Transporto priemonė, iš esmės 
suprojektuota keleiviams vežti

Or. en

Pagrindimas

Besidubliuojančių nuostatų panaikinimas. Ši specifikacija jau nurodyta L7Be kategorijos 6 
kriterijuje.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo L7e kategorijos L7Ce pakategorė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ce– Visureigis
5) Maksimalus 
konstrukcinis greitis: 60 
km/h
6) Balno tipo sėdynė
7) Rankinis 
akceleratorius
8) Galinis sukabintuvas: 
velkamos priekabos masė 
> 4X nuosavos masės > 
274 kg atlikus stiprumo 
testą, ji nelaikoma 
leistina priekabos mase
10) Važiuoklės prošvaisa 
> 180 mm
11) Transporto 
priemonės važiuoklės 
bazės ir prošvaisos 
santykis <6

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui. Jį priėmus reikės atlikti viso teksto 
pakeitimus, t y. iš naujo sunumeruoti, kad 
ši nauja kategorija būtų įterpta tarp L7Ae 
ir L7Be kategorijų.)

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie keturračiai yra skirti naudoti ir ne keliuose, ir keliuose. Todėl juos galima naudoti 
viešuosiuose keliuose ir juos reikėtų įtraukti į šį reglamentą. Tačiau reikia atsižvelgti į jų 
specifines važiavimo ne keliais charakteristikas. Tam tikslui siūloma sukurti šią atskirą 
pakategorę. 

Pakeitimas 74
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo (viso) „Transporto priemonių kategorijos“ 2 eilutės 10 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ae L7Ae ir L7Ce

Or. en

Pagrindimas

Visureigiai (L7Ce pakategorė) turėtų atitikti panašius bendrus ES tipo patvirtinimo 
reikalavimus, kaip ir sunkieji kelių kvadraciklai (L7Ae). Deleguotame teisės akte gali būti 
nustatyti išsamūs reikalavimai atsižvelgiant atkirai į kiekvieną pakategorę.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies „Transporto priemonių konstrukcijos reikalavimai“ 8 punkto 
„Transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema“ 6 stulpelis „L1Be“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema taps neprivaloma L1Be kategorijai 
(dviračiai mopedai) dėl to, kad išlaidos būtų paskirstytos proporcingai.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 11 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ce - Visureigis - 20

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti naują pakategorę visureigiams būtinas pakoregavimas. Ribos tokios pačios, 
kaip L7Ae kategorijos.
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Įvykdymo datos“ 3 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų tipų transporto priemonės
Neprivaloma - 2013 m. liepos 1 d. - 2015 
m. sausio 1 d. - 2018 m. sausio 1 d. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors, žinoma, sveikintina, kad siekiama nustatyti savanoriškos atitikties griežtesniems 
išmetamų teršalų kiekio standartams ankstesnes datas, to įgyvendinti negalima. Todėl šios 
neprivalomos datos turi būti išbrauktos. 

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Euro 3(4) 2013 m. liepos 1 d. -  2014 m. 
sausio 1 d. - 2015 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tvarkaraščio pakeitimas. Aiškumo ir paprastumo sumetimais Euro 3 etapas pašalintas.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A), B) ir C) lentelių 3 stulpelio (Varytuvo klasė) langeliai, kuriuose įrašyta 
„PI“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PI PI / hibridinė

Or. en
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Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės yra susietos tik su dyzeliniais 
varikliais (CI / hibridinė klasė). Tačiau hibridinėms transporto priemonėms nustatytos ribos 
logiškai turėtų būti susijusios su iškastiniu kuru, dėl kurio išmetami teršalai – benzinu (PI) 
arba dyzelinu (CI).

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A) lentelė „A1) Euro 3(4)“ 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši lentelė išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tvarkaraščio pakeitimas. Aiškumo ir paprastumo sumetimais Euro 3 etapas (visa A1 lentelė) 
pašalintas.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A) lentelės „A1) Euro 3(4)“ 1 ir 2 stulpelių 6 eilutės 4a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ce - Visureigis

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti naują pakategorę visureigiams būtinas pakoregavimas.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A) lentelės „A2) Euro 4(5)“ 1 ir 2 stulpelių 6 eilutės 4a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ce - Visureigis
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti naują pakategorę visureigiams būtinas pakoregavimas.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B) lentelės „Euro 4(5), OBD I etapas“ 1 ir 2 stulpelių 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L1Be -Dviratis mopedas 
L2e - Triratis mopedas
L6Ae - Lengvasis kelių kvadraciklas

L2e - Triratis mopedas
L6Ae - Lengvasis kelių kvadraciklas

Or. en

Pagrindimas
Dėl didelių išlaidų transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema taps neprivaloma 
dviračiams mopedams.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B) lentelės „B2) Euro 5 (6), OBD I etapas(7), OBD II etapas“ 1 ir 2 stulpelių 
3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L1Be — L7e(6) - Visos L kategorijos 
transporto priemonės, išskyrus L1Ae

L2e — L7e(6) - Visos L kategorijos 
transporto priemonės, išskyrus L1e

Or. en

Pagrindimas
Dėl didelių išlaidų transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema taps neprivaloma 
dviračiams mopedams.
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C )lentelės „Euro 4(5)“ 1 stulpelio 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti naują pakategorę visureigiams būtinas pakoregavimas.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C) lentelės „C2) Euro 5(6)“ 1, 2, 4 ir 7 stulpelių 11a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ce - visureigis - Euro 5 - 1500

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti naują pakategorę visureigiams būtinas pakoregavimas.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo D) lentelės 3 ir 4 stulpeliai („Euro 3(4) garso lygis (dB(A))“, „Euro 3(4) bandymo 
procedūra“)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie du stulpeliai išbraukti

Or. en

Pagrindimas

Tvarkaraščio pakeitimas. Aiškumo ir paprastumo sumetimais Euro 3 etapas pašalintas (3ir 4  
stulpeliai).
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Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo D) lentelės 1, 2, 3 ir 5 stulpelių 11 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ce - visureigis -80 -80

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti naują pakategorę visureigiams būtinas pakoregavimas.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A) lentelės 1 ir 2 stulpelių 4 eilutės 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ce - Visureigis

r. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti naują pakategorę visureigiams būtinas pakoregavimas.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A) lentelės 3 stulpelio 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30000 25000

en

Pagrindimas
Patvarumo reikalavimai yra apskaičiuojami, atsižvelgiant į numanomą eksploatavimo 
laikotarpį (kilometrais) įvairių L kategorijos transporto priemonių, turinčių patvirtinto tipo 
išmetamų teršalų kiekio ribines vertes. Siekiant sklandaus įdiegimo, kilometražas yra 
padidintas kiekviename euro etape (tas pats požiūris taikomas keleiviniams automobiliams). 
Be to, kadangi vidutinis eksploatavimo laikotarpis yra 10 metų, pasiūlytas padidintas Euro 
5/6 etapas yra per daug griežtas L3e kategorijos motociklams ir panašioms transporto 
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priemonėms.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo A) lentelės 3 stulpelio 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50000 40000

en

Pagrindimas
Patvarumo reikalavimai yra apskaičiuojami, atsižvelgiant į numanomą eksploatavimo 
laikotarpį (kilometrais) įvairių L kategorijos transporto priemonių, turinčių patvirtinto tipo 
išmetamų teršalų kiekio ribines vertes. Siekiant sklandaus įdiegimo, kilometražas yra 
padidintas kiekviename euro etape (tas pats požiūris taikomas keleiviniams automobiliams). 
Be to, kadangi vidutinis eksploatavimo laikotarpis yra 10 metų, pasiūlytas padidintas Euro 
5/6 etapas yra per daug griežtas L3e kategorijos motociklams ir panašioms transporto 
priemonėms.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B) lentelės 3 stulpelis „Euro 3(4) DF(-)“ ir jo dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tvarkaraščio pakeitimas.  Aiškumo ir paprastumo sumetimais Euro 3 etapas pašalintas (3 
stulpelis, įskaitant jo dalis).

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 stulpelio 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ketveri metai nuo 82 straipsnio antroje Treji metai nuo 82 straipsnio antroje 
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pastraipoje nurodytos datos pastraipoje nurodytos datos

Or. en

Pagrindimas
Kadangi pasiūlyta šio reglamento (82 straipsnio 2 dalies) data pakeista į 2014 m. sausio 1 d., 
pažangių stabdžių sistemų privalomo įdiegimo data išliks 2017 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 3 stulpelio 1 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Nauji L3e-A1 pakategorės 
motociklai(27), kurie parduoti, registruoti 
ar pradėti eksploatuoti ir juose turi būti 
sumontuota antiblokavimo(28) ar 
kombinuota stabdžių sistema(29) arba, 
gamintojo pasirinkimu, abiejų tipų 
pažangiosios stabdžių sistemos

b) Nauji L3e–A2 ir L3e–A3 pakategorių 
motociklai, kurie parduoti, registruoti ar 
pradėti eksploatuoti ir kuriuose turi būti 
sumontuota antiblokavimo stabdžių 
sistema

a) Nauji L3e-A1 pakategorės motociklai, 
kurie parduoti, registruoti ar pradėti 
eksploatuoti ir ant abiejų ratų juose turi 
būti sumontuota antiblokavimo ar
kombinuota stabdžių sistema arba, 
gamintojo pasirinkimu, abiejų tipų 
pažangiosios stabdžių sistemos

b) Nauji L3e–A2 ir L3e–A3 pakategorių 
motociklai, kurie parduoti, registruoti ar 
pradėti eksploatuoti ir kuriuose ant abiejų 
ratų turi būti sumontuota antiblokavimo 
stabdžių sistema.

Or. en

Pagrindimas

Antiblokavimo stabdžių sistema yra veiksmingiausia, kai sumontuojama ant abiejų ratų.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
I–VIII priedų aiškinamosios pastabų 3 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pažangioji stabdžių sistema yra 
privaloma tik L3e kategorijos transporto 
priemonėms, kaip nurodyta VIII priede.

3) Pažangioji stabdžių sistema yra 
privaloma tik L3e-A1, L3e-A2 ir L3e-
A3 kategorijų transporto priemonėms, 
kaip nurodyta VIII priede.
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Or. en

Pagrindimas

Pažangių stabdžių sistema nėra būtina L3e kategorijos enduro ir trialo motociklams. Kadangi 
šios sistemos gali būti ne visada pritaikytos naudojimui ne keliuose.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Komisijos pasiūlymas

Komisija 2010 m. spalio 4 d. priėmė pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl dviračių ir triračių 
transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. Daug transporto 
priemonių priskiriama L kategorijai: elektriniai dviračiai, mopedai, dviračiai ir triračiai 
motociklai, kvadaraciklai ir mažalitražiai automobiliai. Šiuo metu L kategorijos transporto 
priemonių, esančių apyvartoje Europos Sąjungos rinkoje, skaičius siekia daugiau nei 30 mln. 

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. Naujų L kategorijos transporto priemonių tipo 
patvirtinimo reikalavimai šiuo metu nustatyti Pagrindų direktyvoje 2002/24/EB ir 14 susijusių 
direktyvų. Šios direktyvos bus panaikintos ir jas pakeis pasiūlymas, kuriame nustatomos 
pagrindinės nuostatos ir taikymo sritis. Išsamūs techniniai reikalavimai vėlesniu etapu būtų 
nustatyti deleguotuose teisės aktuose. 

II. Darbo vizitai, darbo dokumentai ir viešasis klausymas

Pranešėjas, siekdamas susidaryti išsamų siūlomo reglamento pasekmių vaizdą, daug tarėsi su 
įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. Jis, siekdamas gauti informacijos apie naujus saugos ir 
su aplinkos apsauga susijusius pasiūlyme pateikiamus reikalavimus, su darbo vizitu apsilankė 
Lelistade (Nyderlandai) esančiame RDW bandymų centre (angl. RDW Test Centrum) ir Esene 
(Vokietijoje) esančiame Transporto ir judumo institute (vok. Institut für Fahrzeugtechnik und 
Mobilität). Per darbo vizitą į L kategorijos transporto priemonių gamyklą Italijoje, kur su juo 
vyko ir du šešėliniai pranešėjai: M. Harbour ir T. Manders, aptarti pasiūlymo aspektai, susiję 
su transporto priemonių inovacijomis ir ekonomika. Pagaliau 2011 m. birželio mėn. viduryje 
numatyta su darbo vizitu vykti į Austriją.

Šiame pranešime pateikiami Komisijos pasiūlymo pakeitimai atitinka politinę mąstyseną ir 
pastabas, kurias pranešėjas jau pateikė savo 2011 m. vasario 15 d. dokumente1. Šis darbo 
dokumentas taip pat buvo aptariamas per 2011 m. kovo 22 d. Europos Parlamente surengtą 
viešąjį klausymą tema „Aiškios vidaus rinkos taisyklės, taikomos mopedams, motoroleriams 
ir motociklams“. Pranešėjas dėkoja visiems dalyviams, įskaitant šešėlinius pranešėjus, už iki 
šiol vykusias naudingas ir įdomias diskusijas bei susitikimus.

III. Pranešėjo nuomonė

Bendrosios pastabos
Pranešėjas, kaip jau pabrėžė savo darbo dokumente, tvirtai pritaria pagrindiniams siūlomo 
reglamento tikslams, nes jis padėtų gerinti vidaus rinkos veiklą ir apsaugotų svarbiausius 
visuomenės interesus. Tai taip pat padėtų vykdyti veiksmingesnę Europos rinkos priežiūrą.2

Be to, pranešėjas mano, kad siūlomi reikalavimai L kategorijos transporto priemonėms gali 

                                               
1 857524EN
2

Žr. COM(2010)608: kuriamas Bendrosios rinkos aktas, Pasiūlymą Nr. 39; taip pat žr. COM(2010) 614 dėl integruotos pramonės politikos.
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palengvinti perėjimą prie veiksmingesnio, saugesnio ir švaresnio judumo mieste1.

Siūlomo reglamento taikymo sritis 
Pranešėjas pritaria didesniam aiškumui, kuris suteikiamas patobulinus transporto priemonių 
skirstymą į kategorijas, nustatant daugiau atitinkamų pakategorių. Vis dėlto reikėtų pašalinti 
kelis likusius trūkumus. Siūlomoje 2 straipsnio 1 dalyje L kategorijos transporto priemonių 
taikymo sritis teisingai apibrėžiama kaip „skirtų važiuoti viešaisiais keliais“. Taigi šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas tik toms L kategorijos transporto priemonėms, kurios 
skirtos naudoti tik ne keliuose, pvz., kartu su žemės ūkio transporto priemonėmis (2 straipsnio 
2 dalis). Taigi pranešėjas siūlo įvesti naujas L kategorijos transporto priemonių pakategores, 
kurios apimtų ir keliuose, ir ne keliuose naudoti skirtas priemones, kurios būtų taip pat 
tinkamai suskirstytos į kategorijas. Tai susiję su motociklais „enduro“ (S1) ir su trialo 
motociklais (S2) bei su visureigėmis transporto priemonėmis.

Pasiūlymas suteikia galimybę patvirtinti naujos hibridinės technologijos L kategorijos 
transporto priemonių tipą. Pranešėjas, pritardamas šioms naujovėms ir susijusioms judumo 
koncepcijoms, svarstė mintį taip pat sukurti naujas pakategores, skirtas mažiems 
(elektriniams) keleiviniams automobiliams. Vis dėlto jis mano, kad dėl to būtų pernelyg 
išplėsti L (lengvųjų) kategorijos transporto priemonių kriterijai, pvz., susiję su masės 
didžiausia verte ar su didžiausia nuolatine naudingąja galia. Tai pagaliau sumažintų skirtumą 
tarp lengvųjų transporto priemonių (L kategorija) ir keleivinių automobilių (M1) bei dėl to 
kiltų nesklandumų ir susidarytų painiava. Dėl panašių priežasčių jis taip pat nusprendė 
neįvesti naujos vadinamųjų keturiais ratais varomų ne keliais važiuoti pritaikytų transporto 
priemonių (angl. side-by-side vehicles) kategorijos.

Paprastas ir aiškus taikymo tvarkaraštis
Komisijos pasiūlyme pateikiamas ryžtingas, tačiau sudėtingas datų ir terminų rinkinys (nuo 
2013 m. iki 2021 m.). Siekdamas aiškumo, racionalumo ir paprastumo, pranešėjas siekia 
parengti skaidresnį tvarkaraštį, kuriame būtų numatyti aiškesni etapai, susiję su geresne 
rinkos priežiūra, griežtesnėmis emisijų ribomis ir privalomais saugos reikalavimais.
Siekdamas šio tikslo pranešėjas taiko trijų etapų metodą (žr. lentelę). Tai suteiktų pramonės ir 
valstybių narių administratoriams truputį daugiau laiko tinkamai prisitaikyti prie naujų 
reikalavimų ir užduočių, tačiau netrukdytų siekti bendrų saugos ir aplinkos apsaugos tikslų.

Reglamento taikymo trijų etapų metodas
1 etapas 2 etapas 3 etapas

(Komisijai atlikus tyrimą)
Įsigaliojimas:
01.01.2014

Taikymo data
01.01.2017: nauji tipo 
patvirtinimai
01.01.2018: nauja registracija

Taikymo data
01.01.2020: nauji tipo 
patvirtinimai
01.01.2021: nauja registracija

Nuostatos:
- perklasifikavimas
- „naujo stiliaus“ tipo 

patvirtinimas
- rinkos priežiūra
- automatinis priekinių žibintų 

Nuostatos:
- Euro 4 emisijų ir patvarumo 

lygiai (L3e taikomas Euro 5 
lygis)
- Pažangiųjų stabdžių sistema (L3e 

– A)

Nuostatos:
- Euro 5 emisijų ir patvarumo 

lygiai (L3e taikomas Euro 6 
lygis)
- Transporto priemonės 

diagnostikos sistema (OBD II)

                                               
1

Taip pat atsižvelgiant į Europos oro taršos strategiją (COM(2005) 446) ir į Europos kelių eismo saugos veiksmų planą (COM(2010) 389).
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įjungimas
- priemonės nuo klastojimo
- Informacija apie remontą ir 

techninę priežiūrą

- Transporto priemonėje 
sumontuota diagnostikos sistema 
(OBD I)
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Aplinkosaugos reikalavimai
L kategorijos transporto priemonės sudaro tik 3 proc. visų kelių transporto priemonių, todėl jų 
išmetamų teršalų dalis yra neproporcingai didelė. Pranešėjas pritaria griežtesnių išmetamųjų 
teršalų kiekio ribinių verčių nustatymui. Jis ragina gamintojus kuo greičiau pradėti laikytis šių 
reikalavimų paverčiant juos konkurencingu privalumu. Kai kurios šiuo metu parduodamos 
L kategorijos transporto priemonės jau atitinka aukštesnius išmetamųjų teršalų standartus; Dėl 
šios priežasties vadinamosios pasirenkamosios taikymo datos turėtų būti išbrauktos. Taigi 
pranešėjas pritaria siūlomiems patvarumo reikalavimams. Vis dėlto ridos padidėjimas 
galutiniu Euro 5/6 lygmeniu yra laikomas pernelyg griežtu ir todėl bus šiek tiek pakeistas.

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 mopeduose, atitinka proporcingumo principą.

Saugos 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 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. Taigi jis pritaria nebrangių pažangiųjų stabdžių sistemų (kombinuotos stabdžių 
sistemos (CBS) arba antiblokavimo stabdžių sistemos (ABS)) privalomam įdiegimui visuose 
naujuose motocikluose pagal Komisijos pasiūlymą, išskyrus „enduro“ motociklus ir trialo 
motociklus. Pranešėjas ragina pramonėje kuo greičiau pasiūlyti neprivalomas ABS sistemas 
visoms motociklų kategorijoms ir skatinti vartotojus rinktis motociklus su įrengtomis ABS 
sistemomis. Taigi pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą pagerinti L kategorijos transporto 
priemonių matomumą įrengiant automatinį priekinių žibintų įjungimą.

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. 

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimas ir individualus 
patvirtinimas
Pranešėjas remia didelę L kategorijos transporto priemonių įvairovę ir mažąsias bei vidutines 
įmones (MVĮ), veikiančias šiame sektoriuje. Taigi jis siūlo patvirtinti mažų serijų numerius, 
skiriamus visoms L kategorijos transporto priemonėms, siekiant užtikrinti šią įvairovę (III 
priedas) Produkto individualumas svarbus daugeliui L kategorijos transporto priemonių 
vartotojų. Todėl pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl individualaus tipo patvirtinimo 
                                               
1 Europos transporto saugumo taryba (ETSC), 2007 m. 
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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). Jis siūlo labiau paaiškinti sąvokas „nepriklausomas ūkinės 
veiklos vykdytojas“ ir „remonto įmonė“ siekiant užtikrinti, kad atskiros transporto priemonės 
naudotojas ir remonto įmonės turėtų pakankamą remonto ir techninės priežiūros informacijos 
prieigą pagrįstomis kainomis.

IV. Išvada
Pranešėjas pateikia šiuos pasiūlymus komitetui ir laukia tolesnių pasiūlymų.


