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Pakeitimas 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikėtų keisti visą tekstą.)

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą ir atsižvelgiant į ankstesnius Europos teisės aktus dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros reikėtų priimti direktyvą, o ne 
reglamentą.

Pakeitimas 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir 
nustatyta transporto priemonių saugos 
reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti 
periodinės techninės apžiūros režimą ir taip 
užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto 
priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų 
saugos standartus. Šis režimas turėtų būti 
taikomas transporto priemonėms, kurių 
kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/24/EB dėl dviračių ir triračių 
motorinių transporto priemonių,

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir 
nustatyta transporto priemonių saugos 
reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti 
periodinės techninės apžiūros režimą ir taip 
užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto 
priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų 
saugos standartus. Valstybės narės galėtų 
nustatyti nacionalinius techninės apžiūros 
reikalavimus, taikomus transporto 
priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 
2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl 
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panaikinančioje Tarybos direktyvą 
92/61/EEB, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/46/EB, nustatančioje motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m.
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės 
ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 
keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, 
sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
tipo patvirtinimo ir panaikinančioje 
Direktyvą 74/150/EEB;

dviračių ir triračių motorinių transporto 
priemonių. Šis režimas turėtų būti 
taikomas transporto priemonėms, kurių 
kategorijos nustatytos 2007 m. rugsėjo 5 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/46/EB, nustatančioje motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m.
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės 
ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 
keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, 
sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
tipo patvirtinimo.

Or. fr

Pakeitimas 12
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šiuo reglamentu numatytas 
transporto priemonių aplinkosauginio 
veiksmingumo tikrinimas pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus, ypač 
dėl triukšmo ir dujų išmetimų;

Or. en

Pakeitimas 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję.
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja.
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes išplėsti techninės apžiūros taikymo sritį, kad ji apimtų motorines dvirates ir trirates 
transporto priemones.

Pakeitimas 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję.
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja.
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 

(7) eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai ir kurie įvyko dėl 
techninių defektų arba yra su tais defektais 
susiję, tyrimai parodė labai skirtingus 
rezultatus. Kalbant apie motociklininkus 
apskritai pripažįstama, kad jie tinkamai 
prižiūri savo transporto priemonę ir tik 
maža įvykių dalis įvyko dėl jų techninės 
būklės. Žūstančių mopedų vairuotojų 
skaičius neproporcingai didelis – 2008 m.
keliuose jų žuvo daugiau nei 1 400;



PE507.985v01-00 6/37 AM\930989LT.doc

LT

t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Or. fr

Pakeitimas 15
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, kad 
8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję.
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja.
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, kad 
8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję.
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja.
Todėl apžiūros taikymo sritį reikėtų 
išplėsti, kad ji apimtų didžiausios rizikos 
grupės eismo dalyvius, t. y. į ją įtraukti 
dvirates ir trirates motorines transporto 
priemones. Nepaisant to, kad mopedų 
dalis mirtinų avarijų statistikoje 
neproporcingai didelė, jų nereikėtų 
įtraukti, kadangi tokia plati periodinės 
techninės apžiūros taikymo sritis būtų 
netikslinga ir prieštarautų proporcingumo 
principui;

Or. en

Pagrindimas

Mopedų vairuotojų įtraukimas nebūtų prasmingas. Pavyzdžiui, kaimo vietovės mopedo 
vairuotojas turėtų ilgai keliauti greitkeliais, norėdamas patekti į vietą, kurioje atliekama 
periodinė techninė apžiūra. Tokiu atveju jam pačiam ir kitiems eismo dalyviams kiltų 
nereikalinga rizika.

Pakeitimas 16
Bernd Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) istorinės vertės transporto priemonių 
paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos 
buvo pagamintos, istorinį palikimą, o 
viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik 
nenaudojamos, todėl valstybėms narėms 
turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių 
transporto priemonių periodinė techninė 
apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat 
valstybės narės turėtų savo nuožiūra 
reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto 
priemonių techninę apžiūrą;

(9) istorinės vertės transporto priemonių 
paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos 
buvo pagamintos, istorinį palikimą. Tai 
kultūros vertybės, kurios nereguliariai 
naudojamos kaip kasdienės transporto 
priemonės. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti palikta teisė išplėsti  periodiškos 
techninės apžiūros taikymo sritį ir ją taikyti 
tokioms transporto priemonėms. Tačiau tai 
nereiškia, kad gali būti taikomi griežtesni, 
nei pirmiau transporto priemonėms 
numatyti standartai. Taip pat valstybės 
narės turėtų savo nuožiūra reguliuoti kitų 
tipų specializuotų transporto priemonių 
techninę apžiūrą;

Or. de

Pagrindimas

Istorinės vertės transporto priemonės – tai kultūros vertybė, kaip transporto priemonės jos 
naudojamos nereguliariai. Todėl joms turėtų galioti atskiros taisyklės.

Pakeitimas 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos.
Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą 
turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei 
nacionalinėje sistemoje leista įgalioti 
privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, 
susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos.
Bet kuriuo atveju už techninės apžiūros 
organizavimą turėtų išlikti atsakinga 
valstybė narė, net jei nacionalinėje 
sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, 
įskaitant įstaigas, susijusias su remonto 
vykdymu;
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Or. fr

Pakeitimas 18
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti 
pritaikytas prie transporto priemonių tipo ir 
jų ridos. Paprastai tam tikrą amžių ar tam 
tikrą ridą (visų pirma, jei naudojamos 
dažnai) pasiekusių transporto priemonių 
techniniai trūkumai pasireiškia dažniau.
Todėl tikslinga senesnes ir didelės ridos
transporto priemones tikrinti dažniau;

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti 
pritaikytas prie transporto priemonių tipo.
Paprastai tam tikrą amžių pasiekusių 
transporto priemonių techniniai trūkumai 
pasireiškia dažniau. Todėl tikslinga 
senesnes transporto priemones tikrinti 
reguliariai;

Or. de

Pakeitimas 19
Krišjānis Kariņš

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) 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. Jei įmanoma, 
suinteresuotiems asmenims turėtų būti 
išduodama elektroninė techninės apžiūros 
pažymos versija, tačiau turi būti laikomasi 
asmens duomenų apsaugos normų;

Or. en
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Pakeitimas 20
Krišjānis Kariņš

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 
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;

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas ir 
galimybės susipažinti su šiais įrašais 
suteikimas suinteresuotosioms šalims 
Sąjungoje padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Valstybės narės
turėtų suteikti galimybę susipažinti su 
ridos įrašais elektroniniu būdu keičiantis 
informacija, kartu laikantis asmens 
duomenų apsaugos reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 21
Ivo Belet

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 
ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 

(23) manoma, kad 5–12 % savo šalyje
parduodamų naudotų automobilių ridos 
skaitiklio duomenys yra suklastoti, o 
tarpvalstybinių pardavimų atveju šis 
skaičius dar žymiai didesnis; visuomenė 
dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų 
nuostolį ir netinkamai vertinama tokių 
transporto priemonių techninė būklė.
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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;

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. Valstybės narės 
galėtų kontroliuoti duomenų apie 
transporto priemonės ridą tikslumą 
pasitelkiant centralizuotas duomenų 
bazes, kuriose atskiri veikėjai (platintojai, 
automobilių remonto dirbtuvės, techninės 
apžiūros stotys) registruotų ridos 
skaitiklio rodmenis per visą transporto 
priemonės naudojimo laiką. Ridos 
skaitiklio duomenų klastotė taip pat turėtų 
būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už 
kurį skiriama nuobauda;

Or. nl

Pakeitimas 22
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą 
transporto priemonių gyvavimo ciklą 
(patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir 
atidavimą į metalo laužą) 
reglamentuojančios reguliavimo sistemos 
dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir 
gamintojų elektronines transporto 
priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų 
prisidėta prie visos transporto priemonių 
administravimo grandinės efektyvumo 
gerinimo ir išlaidų bei administracinės 
naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų 
atlikti Europos elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos sukūrimo 
tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir naudos 
tyrimą;

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą 
transporto priemonių gyvavimo ciklą 
(patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir 
atidavimą į metalo laužą) 
reglamentuojančios reguliavimo sistemos 
dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir 
gamintojų elektronines transporto 
priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų 
prisidėta prie visos transporto priemonių 
administravimo grandinės efektyvumo 
gerinimo ir išlaidų bei administracinės 
naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų 
atlikti Europos elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos sukūrimo 
tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir naudos 
tyrimą ir taip pat ištirti papildomų 
funkcijų įtraukimo į esamas keitimosi 
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informacija sistemas  galimybes siekiant 
įtraukti į keitimosi informacija platformą 
ridos skaitiklių duomenis ir apsvarstyti 
dar tolesnės keitimosi informacija plėtros 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2002/24/EB, Direktyvoje 
2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB 
nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/h:

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2007/46/EB ir Direktyvoje 
2003/37/EB nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/h:

Or. fr
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Pakeitimas 25
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes išplėsti techninės apžiūros taikymo sritį, kad ji apimtų motorines dvirates ir trirates 
transporto priemones.

Pakeitimas 28
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir 
L7e);

dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e);

Or. en

Pagrindimas

Mopedų vairuotojų įtraukimas nebūtų prasmingas. Pavyzdžiui, kaimo vietovės mopedo 
vairuotojas turėtų ilgai keliauti greitkeliais, norėdamas patekti į vietą, kurioje atliekama 
periodinė techninė apžiūra. Tokiu atveju jam pačiam ir kitiems eismo dalyviams kiltų 
nereikalinga rizika. Be to, dėl to atsirastų nereikalinga administracinė našta.

Pakeitimas 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Or. fr
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Pagrindimas

Dviračių transporto priemonių techninei apžiūrai – kaip ir anksčiau – turėtų galioti 
subsidiarumo principas, t. y. valstybės narės patvirtina reikalavimus nacionaliniuose teisės 
aktuose.

Pakeitimas 30
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– istorinės vertės transporto priemonėms; – istorinėms transporto priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 31
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) dviratė arba triratė transporto 
priemonė – bet kokia motorinė transporto 
priemonė dviem ratais su šonine priekaba
arba be jos, triratis arba keturratis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) istorinės vertės transporto priemonė –
bet kuri transporto priemonė, atitinkanti 

7) istorinė transporto priemonė – bet kuri 
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visas šias sąlygas: transporto priemonė, atitinkanti šią sąlygą:

Or. en

Pakeitimas 33
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 7 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ji pagaminta bent prieš 30 metų, – ji pagaminta bent prieš 25 metus,

Or. nl

Pakeitimas 34
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 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 35
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 7 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– jos techninei priežiūrai arba 
restauracijai naudojamos atsarginės dalys, 
kurios atitinka istorines transporto 
priemonės dalis arba yra šiuolaikiškos,
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Or. de

Pagrindimas

Istorinės vertės transporto priemonės – tai kultūros vertybės. Taigi apibrėžtis turi atitikti 
aiškius reikalavimus. Tik tikrai istorinės transporto priemonės liudija apie istorijos raidą.
Šiame reglamente pateikiama apibrėžtis – tai pirma istorinių transporto priemonių apibrėžtis, 
įtraukta į Europos teisės aktus. Kadangi ji kaip modelis gali būti perimta į kitus teisės aktus, 
šiuo atveju ypač reikia aiškumo.

Pakeitimas 36
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 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 37
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– nepakeistos jos pagrindinių komponentų, 
kaip antai variklio, stabdžių, vairo, variklio 
tipo ar pakabos techninės charakteristikos 
arba atitinka laiko dvasią ir

Or. de

Pakeitimas 38
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 39
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; – jos esminiai išorės požymiai nepakeisti 
arba atitinka laiko dvasią;

Or. de

Pakeitimas 40
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 7 punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atitinka laiko dvasią:
pakeitimai, kurie per dešimt metų nuo 
transporto priemonės gamybos buvo 
įmanomi techniniu ir teisiniu požiūriu,

Or. de

Pakeitimas 41
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 9 punktas



PE507.985v01-00 18/37 AM\930989LT.doc

LT

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 – tikrinimas, ar 
transporto priemonė yra tinkamos naudoti 
viešuosiuose keliuose būklės atsižvelgiant 
į jos saugos ir aplinkosaugos 
charakteristikas;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų geriau atspindėti tai, kad tikrinamas nepriekaištingas transporto priemonės 
saugos ir aplinkosaugos sistemų veikimas.

Pakeitimas 42
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 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 – transporto priemonės 
dalių ir komponentų funkcionalumo
tikrinimas. Jos metu kontroliuojama, ar 
dalys ir komponentai atitinka saugos ir 
aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie 
turėjo turėti transporto priemonę 
patvirtinant, pirmą kartą registruojant, 
pradedant naudoti ar modifikuojant;
atliekant apžiūrą detaliai 
nekontroliuojamas atsarginių dalių tipo 
patvirtinimas;

Or. de

Pagrindimas

Periodiška techninė apžiūra – tai transporto priemonės funkcionalumo, o ne atsarginių dalių 
tipo patvirtinimo tikrinimas. Tai net praktiškai neįmanoma, kadangi kai kurios atsarginės 
dalys įmontuotos taip, kad jų neįmanoma patikrinti. Tai būtų galima nepalankiai įvertinti tik 
tuo atveju, jei dėl nepatvirtinto atsarginių dalių tipo kenkiama saugos ir aplinkosaugos 
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charakteristikoms. Negalima netiesiogiai riboti laisvo atsarginių dalių tiekimo.

Pakeitimas 43
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ridos duomenų bazė – valstybės 
narės sukurta duomenų bazė, kurioje 
saugomos valstybėje narėje registruotų 
transporto priemonių ridos skaitiklio 
rodmenys;

Or. nl

Pakeitimas 44
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą valstybėje narėje, kurioje jos 
yra užregistruotos.

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą visoje Sąjungos teritorijoje.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti Europos vidaus rinkos veikimą, turi būti įmanoma atlikti apžiūrą bet 
kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Pakeitimas 45
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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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 
patvirtina išsamias prieigos prie I priede 
nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
remonto dirbtuvėms ir apžiūros įrangos 
gamintojams ir visoms suinteresuotosioms 
šalims be diskriminacijos suteikia prieigą 
prie I priede nurodytos techninei apžiūrai 
atlikti būtinos techninės informacijos.
Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina 
išsamias prieigos prie I priede nurodytos 
informacijos tvarkos taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Prieiga prie informacijos labai svarbi periodiškai techninei apžiūrai atlikti. Reikėtų užtikrinti 
prieigą visoms suinteresuotosioms šalims be diskriminacijos, kaip numatyta teisės aktuose dėl 
transporto priemonės diagnostikos sistemos (OBD). Tai būtina siekiant užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją.

Pakeitimas 46
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes išplėsti techninės apžiūros taikymo sritį, kad ji apimtų motorines dvirates ir trirates 
transporto priemones.

Pakeitimas 48
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e kategorijų 
transporto priemonės – po ketverių metų 
nuo tada, kai transporto priemonė pirmą 
kartą užregistruota, o vėliau kas dvejus 
metus;

Or. de

Pagrindimas

Motociklų apžiūros dažnumas taip pat turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į motociklų 
turėtojams tenkančią finansinę ir administracinę naštą. Kadangi pasiūlymas nepriklauso 
išimtinei ES kompetencijai, taikomas subsidiarumo principas. Valstybės narėms turėtų būti 
palikta teisė spręsti, ar mažiems motociklams ir mopedams, kurių greitis neviršija 45 km/val., 
turi būti taikoma periodiška techninė apžiūra.  
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Pakeitimas 49
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų;

Or. ro

Pakeitimas 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms spręsti dėl 
dažnesnės M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonių techninės apžiūros.

Pakeitimas 51
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Or. de

Pagrindimas

M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonėms tinkamas ir pakankamas techninės apžiūros 
periodiškumas išreškiamas formule „4+2+2“ siekiant užtikrinti eismo saugumą.

Pakeitimas 52
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų;

Or. ro

Pakeitimas 53
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 
apžiūrą M1 arba N1 kategorijos 
transporto priemonė yra pasiekusi 

Išbraukta.
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160 000 km ridą, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vidutiniškai padidėjusius šiuolaikiškų M1 arba N1 kategorijų transporto 
priemonių pajėgumus be reikšmingo saugos ir aplinkosaugos charakteristikų pablogėjimo ir 
atsižvelgiant į technines galimybes, manipuliuoti ridos skaitiklio rodmenis, nereikėtų sieti 
apžiūros periodiškumo su rida.

Pakeitimas 54
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 
apžiūrą M1 arba N1 kategorijos 
transporto priemonė yra pasiekusi 
160 000 km ridą, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kasmet atlikti techninę transporto priemonių, kurių rida viršija 160 000 km, apžiūrą – tai 
perdėta ir neproporcinga eismo saugumo užtikrinimo tikslais.

Pakeitimas 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 

Išbraukta.
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apžiūrą M1 arba N1 kategorijos 
transporto priemonė yra pasiekusi 
160 000 km ridą, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms spręsti dėl 
dažnesnės M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių techninės apžiūros.

Pakeitimas 56
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 140 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

Or. en

Pakeitimas 57
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kas dvejus 
metus.
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Or. ro

Pakeitimas 58
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– po patikrinimo kelyje.

Or. fr

Pakeitimas 60
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija arba techninės apžiūros centras 
atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos 
srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina 
bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas
naudodama(s) toms pozicijoms taikomus
apžiūros metodus.

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija arba techninės apžiūros centras 
atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos 
srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina 
bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas.
Tai tik funkcionalumo tikrinimas.
Nepalankiai vertinami gali būti 
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nepatvirtinto tipo komponentai ir 
atsarginės dalys, kurios akivaizdžiai 
kenkia saugos ir aplinkosaugos 
charakteristikoms. Atliekant apžiūrą 
naudojami toms pozicijoms taikomi
apžiūros metodai, nurodyti II priedo 3 
punkte.

Or. de

Pagrindimas

Periodiška techninė apžiūra – tai funkcionalumo, o ne atsarginių dalių tipo patvirtinimo 
tikrinimas. Tai net praktiškai neįmanoma, kadangi kai kurios atsarginės dalys įmontuotos 
taip, kad jų neįmanoma patikrinti. Tai būtų galima nepalankiai įvertinti tik tuo atveju, jei dėl 
nepatvirtinto atsarginių dalių tipo akivaizdžiai kenkiama saugos ir aplinkosaugos 
charakteristikoms. Negalima netiesiogiai riboti laisvo atsarginių dalių tiekimo.

Pakeitimas 61
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dideli trūkumai, dėl kurių gali pablogėti 
transporto priemonės sauga arba kilti 
pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, ir 
kiti svarbesni neatitikties faktai;

– dideli trūkumai, dėl kurių gali pablogėti 
transporto priemonės sauga arba kilti 
pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, 
trūkumai, dėl kurių pažeidžiamos 
atitinkamos triukšmo ir teršalų išmetimo, 
visų pirma NOx ir CO2 išmetimo, normos,
ir kiti svarbesni neatitikties faktai;

Or. en

Pakeitimas 62
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo 
tikslu, ir jei ši informacija po ankstesnės 
techninės apžiūros nebuvo perduota
elektroniniu būdu, inspektorius 
pareikalauja, kad transporto priemonę 
techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų 
po ankstesnės techninės apžiūros išduotą 
pažymą.

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo 
tikslu, jei skaitiklis sumontuotas įprastai,
ankstesnės techninės apžiūros informacija 
pateikiama inspektoriams elektroniniu 
būdu. Kol neveikia elektroninis 
informacijos perdavimas, inspektorius 
pareikalauja, kad transporto priemonę 
techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų 
po ankstesnės techninės apžiūros išduotą 
pažymą. Per paskutiniąją techninę 
apžiūrą užfiksuoti ridos skaitiklio 
rodmenys yra prieinami 
suinteresuotosioms šalims elektroniniu 
būdu. Ši informacija negali apimti 
asmens duomenų.

Or. en

Pakeitimas 63
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Norint perregistruoti transporto 
priemonę, pervežamą iš vienos valstybės 
narės į kitą, visos valstybės narės 
tarpusavyje pripažįsta techninės apžiūros 
pažymas, jei ši pažyma tenkino 
perregistruojančioje valstybėje taikomus 
dažnumo reikalavimus. Tai grindžiama 
tuo, kad apžiūra visose valstybėse narėse 
atitinka vienodus standartus.

Or. de

Pagrindimas

Tarpusavio pripažinimas labai prasmingas taip pat transporto priemonės perregistravimo 
arba tarpvalstybinių pardavimų atveju. Taigi visose valstybėse narėse turi galioti vienodi 
standartai. Tai grindžiama tuo, kad apžiūra visose valstybėse narėse atitinka vienodus 



AM\930989LT.doc 29/37 PE507.985v01-00

LT

standartus.

Pakeitimas 64
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Techninės apžiūros centras arba, 
atitinkamais atvejais, kompetentinga 
institucija, kuri atliko techninę transporto 
priemonės apžiūrą, prireikus po 
kiekvienos techninės apžiūros perduoda 
ridos skaitiklio rodmenis ridos duomenų 
bazei.

Or. nl

Pakeitimas 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei nustatoma didelių trūkumų, 
kompetentinga institucija nusprendžia,
kokiomis sąlygomis transporto priemonė 
gali būti naudojama kol bus atlikta jos 
pakartotinė techninė apžiūra. Pastaroji 
apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites 
nuo pirmosios apžiūros.

2. Jei nustatoma didelių trūkumų, 
kompetentinga nacionalinė institucija gali 
nuspręsti, kokiomis sąlygomis transporto 
priemonė gali būti naudojama kol bus 
atlikta jos pakartotinė techninė apžiūra.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą transporto priemonės naudojimo sustabdymas yra valstybės 
narės kompetencija, todėl tai turi nuspręsti kompetentingos nacionalinės institucijos.
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Pakeitimas 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose
nebenaudojama ir jos registracijos 
liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų, 3a straipsnį, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
tinkamos naudoti keliuose būklės.

3. Pavojingų trūkumų atveju
kompetentinga nacionalinė institucija gali 
nuspręsti, kad transporto priemonė
nebebūtų naudojama viešuosiuose 
keliuose ir kad jos registracijos liudijimo 
galiojimas būtų laikinai sustabdytas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
XXX, kuria iš dalies keičiama Tarybos 
direktyva 1999/37/EB dėl transporto 
priemonių registracijos dokumentų, 3a 
straipsnį, kol nebus pašalinti trūkumai ir 
išduota nauja techninės apžiūros pažyma, 
kuria patvirtinama, kad transporto 
priemonė yra tinkamos naudoti keliuose 
būklės.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą transporto priemonės naudojimo sustabdymas yra valstybės 
narės kompetencija, todėl tai turi nuspręsti kompetentingos nacionalinės institucijos.

Pakeitimas 67
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, 
atitinkantys VI priede išdėstytus 
minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus.

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, 
atitinkantys VI priede išdėstytus 
minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus. Valstybės narės, kurios 
taiko aukštesnius reikalavimus, turėtų 
turėti galimybę juos taikyti toliau.

Or. de
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Pagrindimas

Pirmą kartą nustatomi reikalavimai inspektoriams (-ėms). ES valstybės narės, kurios nustatė 
aukštesnius standartus, turėtų turėti galimybę juos taikyti toliau.

Pakeitimas 68
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės skatina rengti 
atitinkamus mokymus inspektoriams 
pagal kvalifikacijai keliamus 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Pagal kvalifikacijai keliamus reikalavimus valstybės narės turėtų skatinti  rengti 
inspektoriams atitinkamus mokymus.

Pakeitimas 69
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos 
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių.

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos 
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių. Tai reikalauja atitinkamų 
sertifikavimo standartų, pvz., remiantis 
atitinkamu ISO standartu.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti periodiškos techninės apžiūros palyginamumą ir nepriklausomumą reikėtų 
ES teritorijoje susitarti dėl vienodų sertifikavimo standartų, pvz., atitinkamo ISO standarto.

Pakeitimas 70
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija išnagrinėja veiksmingiausią ir 
efektyviausią elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos, kuria 
būtų siekiama užtikrinti už transporto 
priemonių apžiūrą, registravimą ir 
patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo būdą.

Or. nl

Pakeitimas 71
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
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. Ja visoms 
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suinteresuotosioms šalims be 
diskriminacijos turėtų būti suteikia 
prieiga prie informacijos apie transporto 
priemonę.

Or. de

Pagrindimas

Prieiga prie informacijos labai svarbi periodiškai techninei apžiūrai atlikti. Reikėtų užtikrinti 
prieigą visoms suinteresuotosioms šalims be diskriminacijos, kaip numatyta teisės aktuose dėl 
transporto priemonės diagnostikos sistemos (OBD).

Pakeitimas 72
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia
tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus 
kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia
pasiūlymus dėl sustiprinto sąveikumo ir
elektroninių dokumentų standartizavimo 
ir panaikina 10 straipsniu nustatytą 
techninės apžiūros lipduko reikalavimą.
Per dvejus metus nuo šio reglamento 
taikymo pradžios Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia atitinkamo
teisės akto pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 73
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
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įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu 
pateikia teisės akto pasiūlymą.

įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą ir sistemos, kuri leistų 
valstybėms narėms tarpvalstybinių 
pardavimų atveju keistis informacija apie 
ridą, sukūrimą. Per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu 
pateikia teisės akto pasiūlymą.

Or. nl

Pakeitimas 74
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Techninės apžiūros komitetas
1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas yra komitetas, nurodytas 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis. Kai komiteto nuomonė turi būti 
gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta 
procedūra užbaigiama nepasiekus 
rezultato, jeigu per nuomonei pareikšti 
nustatytą laikotarpį taip nusprendžia 
komiteto pirmininkas arba to prašo 
paprasta komiteto narių dauguma.

Or. en

Pakeitimas 75
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– per dvejus metus iš dalies pakeisti 
priedus, laikantis šių reikalavimų:
– atliekant apžiūrą registruoti trūkumą, 
jei padangos neatitinka atitinkamų 
Europos reikalavimų;
– į 8.2. punktą „Išmetamieji teršalai“ 
įtraukti ambicingas ribines vertes, 
taikytinas tikrinant šiuo metu rinkai 
teikiamų transporto priemonių variklio 
išmetamų NOx ir dalelių kiekį (EURO 
VI).

Or. de

Pakeitimas 76
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo [šio 
reglamento įsigaliojimo data]. Komisija ne 
vėliau kaip likus devyniems mėnesiams iki 
minėto penkerių metų laikotarpio 
pabaigos pateikia ataskaitą apie 
įgaliojimų suteikimą. Įgaliojimų 
suteikimas numanomai pratęsiamas 
tokiam pat laikotarpiui, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba, 
likus ne daugiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno laikotarpio pabaigos, išreiškia 
prieštaravimą tokiam pratęsimui.

Or. ro

Pakeitimas 77
Bernd Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija reguliariai informuoja 
Europos Parlamentą apie šio reglamento 
įgyvendinimą ir jo poveikį vidaus rinkai ir 
pramoninei gamybai Sąjungoje.

Or. de

Pagrindimas

Kalbama apie itin svarbų Europos ekonomikai sektorių – būtinas didesnis skaidrumas ir 
sustiprinta kontrolė.

Pakeitimas 78
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad ridos 
skaitiklio duomenų klastojimas arba 
neteisėtas reguliavimas būtų laikomas 
nusižengimu ir baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 79
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo [praėjus 12 mėnesių nuo Jis taikomas nuo [praėjus vieniems metams
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jo įsigaliojimo]. nuo jo įsigaliojimo].

Or. en


