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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Padidėjus asmenų judumui Europos Sąjungoje būtina labiau suderinti techninės apžiūros 
teisės aktus. To reikia ne tik siekiant didesnės kelių eismo saugos, bet ir siekiant teikti 
piliečiams teisingą informaciją apie kitose valstybėse narėse įsigytas transporto priemones. 
Besivystant technologijoms būtina pakoreguoti teisės aktus, taikomus transporto priemonėms, 
kurioms anksčiau nebuvo taikomas reglamentas.

Pranešėjas siūlo keletą teksto patobulinimų.

Visų pirma, techninės apžiūros pažyma ir techninės apžiūros protokolas suinteresuotosioms 
šalims turi būti prieinami internete. Suinteresuotosios šalys: patikrinimą kelyje atliekantis 
inspektorius, valstybės narės, kurioje registruotas automobilis, techninės apžiūros centras ar 
net automobilio pirkėjas. Ridos skaitiklio rodmenų prieinamumas yra itin svarbus siekiant 
užtikrinti, kad rodmenys nebūtų klastojami.

Antra, jau veikia valstybių narių keitimosi informacija priemonė − EUCARIS. Nėra reikalo 
kurti naujos keitimosi informacija priemonės ar aiškintis Europos elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos perspektyvumą. Komisija verčiau turi ištirti galimybes 
išplėsti EUCARIS sistemą. Pranešėjas mano, kad šis sprendimas bus ekonomiškai 
efektyvesnis ir jį gali greičiausiai įgyvendinti. 

Galiausiai, pranešėjas mano, kad sankcijos už ridos skaitiklio rodmenų klastojimą nebus 
veiksmingos, jei šie rodmenys nebus pateikiami suinteresuotosioms šalims. Ridos skaitiklio 
rodmenų prieinamumas užtikrins, jog nebus paskatų jų klastoti.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vietos transporto reikmėms vietoje 
sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės 
ūkio transporto priemonės, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 
nei 40 km/h. Jų keliama rizika yra 
analogiška su sunkvežimiais susijusiai 
rizikai, todėl šios kategorijos transporto 
priemonių techninė apžiūra turėtų būti 
atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

(8) vietos transporto reikmėms vietoje 
sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės 
ūkio transporto priemonės, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 
nei 40 km/h ir kurios konkuruoja su 
tradicinėmis prekių vežimo rūšimis. Jų 
keliama rizika yra analogiška su 
sunkvežimiais susijusiai rizikai, todėl šios 
kategorijos transporto priemonių techninė 
apžiūra turėtų būti atliekama taip pat, kaip 
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sunkvežimių;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi T5 kategorijos transporto priemonės vis plačiau naudojamos keliuose, joms turėtų 
būti taikoma išsami techninė apžiūra.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų 
elektroninius saugos komponentus, labai 
svarbu turėti prieigą prie kiekvienos 
transporto priemonės techninių 
specifikacijų. Todėl transporto priemonių 
gamintojai turėtų ne tik pateikti visą 
atitikties liudijime numatytų duomenų 
rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie 
duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka 
susijusių komponentų funkcionalumui 
patikrinti. Panašiai šiuo tikslu turėtų būti 
taikomos nuostatos dėl prieigos prie 
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, kad techninės apžiūros 
centrai turėtų prieigą prie techninei 
apžiūrai atlikti būtinos informacijos. Tai 
ypač svarbu elektroniniu būdu valdomų 
sistemų srityje ir turėtų būti taikoma 
visiems elementams, kuriuos įrengė 
gamintojas;

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų 
elektroninius saugos komponentus, labai 
svarbu turėti prieigą prie kiekvienos 
transporto priemonės techninių 
specifikacijų. Todėl transporto priemonių 
gamintojai turėtų ne tik pateikti visą 
atitikties liudijime numatytų duomenų 
rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie 
duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka 
susijusių sistemų funkcionalumui 
patikrinti. Duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją, kuria remiantis 
transporto priemonės saugos sistemų 
funkcionalumas galėtų būti 
kontroliuojamas taip, kad jas būtų galima 
patikrinti per periodinę techninę apžiūrą 
ir atlikti prognozuojamos sėkmingos ar 
nesėkmingos techninės apžiūros 
įvertinimą. Panašiai šiuo tikslu turėtų būti 
taikomos nuostatos dėl prieigos prie 
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, kad techninės apžiūros 
centrai turėtų prieigą prie techninei 
apžiūrai atlikti būtinos informacijos. Tai 
ypač svarbu elektroniniu būdu valdomų 
sistemų srityje ir turėtų būti taikoma 
visiems elementams, kuriuos įrengė 
gamintojas;

Or. en
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Pakeitimas 3
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, taip pat 
suinteresuotosioms šalims turėtų būti 
užtikrintas techninės apžiūros pažymos 
elektroninės versijos prieinamumas;

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungoje valstybės narės turėtų rinktis techninės apžiūros elektroninę versiją. Tokiu 
būdu bus palengvintas keitimasis informacija ir šioje srityje atsiras vidaus rinkos bruožų.

Pakeitimas 4
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 

(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 
šių įrašų prieinamumas 
suinteresuotosioms šalims visoje 
Sąjungoje padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti ridos skaitiklio rodmenų 
prieinamumą taikant esamą valstybių 
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kurį skiriama nuobauda; narių bendradarbiavimo sistemą 
EUCARIS;

Or. en

Pakeitimas 5
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 esamos keitimosi informacija 
priemonės EUCARIS funkcionalumo 
išplėtimo siekiant į šią platformą įtraukti 
keitimąsi ridos skaitiklių rodmenimis
galimybių, sąnaudų ir naudos tyrimą ir 
ištirti galimybes dar toliau išplėsti 
keitimąsi informacija;

Or. en

Pagrindimas

Jau veikia valstybių narių keitimosi informacija priemonė − EUCARIS. Ši sistema užtikrina 
galimybes šalims dalytis informacija apie automobilių ir vairuotojo pažymėjimų registraciją 
ir tokiu būdu padeda kovoti su automobilių vagystėmis ir registracijos klastojimu. Ši veikianti 
sistema turėtų būti vertinama kaip pagrindas tolesniam ES valstybių narių keitimosi 
informacija plėtojimui.

Pakeitimas 6
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. Valstybės narės užtikrina, kad ridos 
skaitiklio rodmenų patikrinimo tikslu, jei 
skaitiklis sumontuotas įprastai, ankstesnės 
techninės apžiūros informacija pateikiama 
inspektoriams elektroniniu būdu. Per 
paskutiniąją techninę apžiūrą užfiksuoti 
ridos skaitiklio rodmenys yra prieinami 
suinteresuotosioms šalims elektroniniu 
būdu.

Or. en

Pagrindimas

Ne sankcijomis, o užtikrinus ridos skaitiklio rodmenų prieinamumą bus nutrauktas rodmenų 
klastojimas. Paskatų klastoti ridos skaitiklio rodmenis neliks, jei automobilio pirkėjas galės 
patikrinti ridos skaitiklio rodmenis, kurie buvo užfiksuoti per paskutiniąją techninę apžiūrą.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kad būtų galima perregistruoti 
transporto priemonę, pervežamą iš vienos 
valstybės narės į kitą, visos valstybės narės 
tarpusavyje pripažįsta techninės apžiūros 
pažymas, jei ši pažyma tenkina 
perregistruojančioje valstybėje taikomus 
dažnumo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienos valstybės narės techninės apžiūros pažymų pripažinimas visose kitose valstybėse 
narėse yra svarbus žingsnis siekiant užbaigti kurti vidaus rinką.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa
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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
sukūrimo, pasinaudojant jau esamais ir 
įdiegtais IT sprendimais, susijusiais su 
tarptautiniu keitimusi duomenimis, 
siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas ir 
išvengti dubliavimo, galimybes, sąnaudas 
ir naudą. Tyrimo metu išnagrinėjamas 
tinkamiausias būdas sujungti esamas 
nacionalines sistemas siekiant užtikrinti 
už transporto priemonių apžiūrą, 
registravimą ir patvirtinimą atsakingų 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
techninės apžiūros centrų, apžiūros 
įrangos gamintojų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra ir 
ridos skaitiklio rodmenimis susijusia 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 9
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taikant sankcijas ridos skaitiklių rodmenų klastojimas nebus sustabdytas. Tai galima 
padaryti užtikrinus informacijos apie vėliausius ridos skaitiklio rodmenis prieinamumą, o ne 
taikant sankcijas ar baudas.
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