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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kasmet vidaus rinkoje randasi vis daugiau sąsajų. Prekės ėmė judėti Europos Sąjungoje 
netikėtai intensyviai. Todėl atsirado naujų uždavinių, susijusių su kelių eismo saugos taisyklių 
suderinimu. 

Pranešėjas pritaria bendrai Europos Komisijos pasiūlyto reglamento krypčiai. Vis dėlto 
pranešėjas mano, jog reikia tekste kai ką patobulinti, kad prie šio reglamento būtų pridėta 
pakankamai vertės. 

Visų pirma, rizikos vertinimo sistema turėtų būti nustatyta ES lygmeniu. Tai yra saugiausias 
būdas nustatyti tikrą įmonės rizikos vertinimą. Transporto priemonės vis dažniau kerta sienas, 
todėl būtina žinoti, kurios įmonės yra laikomos rizikingomis kitose valstybėse narėse. To 
negalima užtikrinti naudojantis nacionalinėmis rizikos vertinimo sistemomis.

Kita vertus, paskutinių techninių apžiūrių ataskaitos turi būti prieinamos inspektoriams ir 
jomis galėtų būti remiamasi nustatant kiekvienos įmonės rizikingumą. Europos Sąjunga 
neturėtų užkrauti papildomos administracinės naštos, o turėtų sukurti plataus masto galimai 
pavojingų Europos keliais važinėjančių transporto priemonių nustatymo sistemą.

Galiausiai, patikrinimo keliuose procedūra turi būti tikslesnė, o tekstas − išsamus ir aiškus. 
Pavyzdžiui, jei pradinio patikrinimo kelyje metu buvo aptikta trūkumų, turi būti atliktas 
išsamus patikrinimas. Iš Komisijos pasiūlyto teksto nėra aišku, kas turi būti daroma po to. Tas 
pat taikytina ir transporto priemonės remonto darbams. Remonto darbus turi atlikti 
profesionalai, o ne vairuotojas ar inspektorius kelyje. Todėl, aptikus pavojingus trūkumus, jie 
turi būti pašalinti artimiausiose dirbtuvėse.

Pranešėjas mano, jog 12 mėnesių laikotarpis per ankstyvas šiam reglamentui taikyti. 
Pranešėjas siūlo taikyti 60 mėnesių laikotarpį, per kurį būtų įsigyta reikiamos įrangos ir 
apmokyti darbuotojai. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) patikrinimas kelyje turėtų būti 
įgyvendinamas taikant rizikos vertinimo 
sistemą. Valstybės narės gali naudoti 
rizikos vertinimo sistemą, nustatytą pagal 
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir 

(6) patikrinimas kelyje turėtų būti 
įgyvendinamas taikant Sąjungos rizikos 
vertinimo sistemą. Valstybės narės gali 
naudoti rizikos vertinimo sistemą, nustatytą 
pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos 
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Tarybos direktyvos 2006/22/EB dėl 
būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams 
(EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 
dėl su kelių transporto veikla susijusių 
socialinių teisės aktų įgyvendinti ir 
panaikinančios Direktyvą 88/599/EEB 9 
straipsnį;

Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos 
reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) 
Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla 
susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti 
ir panaikinančios Direktyvą 88/599/EEB 9 
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Tik Sąjungos rizikos vertinimo sistema užtikrins papildomą naudą. Padidėjus prekių judumui 
transporto priemonės dažniau kerta sienas, todėl tik valstybėse narėse taikoma rizikos 
vertinimo sistema turės ribotą poveikį eismo keliuose saugai.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) naudojant mobiliąsias patikrinimo 
grupes transporto priemonių naudotojai 
sugaištų mažiau laiko ir patirtų mažesnes 
išlaidas, nes išsamesnį patikrinimą būtų 
galima atlikti tiesiog kelyje. Tam tikromis 
aplinkybėmis išsamesnis patikrinimas gali 
būti atliekamas ir techninės apžiūros 
centre;

(13) naudojant mobiliąsias patikrinimo 
grupes transporto priemonių naudotojai 
sugaištų mažiau laiko ir patirtų mažesnes 
išlaidas, nes išsamesnį patikrinimą būtų 
galima atlikti tiesiog kelyje. Išsamesnis 
patikrinimas gali būti atliekamas ir 
techninės apžiūros centre, jei jis yra 
netoliese;

Or. en

Pagrindimas

Išsamesnis patikrinimas turi būti atliktas, jei yra veikianti mobilioji patikrinimo grupė arba 
netoliese yra techninės apžiūros centras.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant visoje Sąjungoje labiau 
suderinti techninio patikrinimo kelyje 

(15) siekiant visoje Sąjungoje labiau 
suderinti techninio patikrinimo kelyje 
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sistemą itin svarbu, kad valstybės narės
bendradarbiautų ir keistųsi geriausia 
praktika. Todėl valstybės narės turėtų 
glaudžiau bendradarbiauti ir vykdydamos 
operatyvinę veiklą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų apimti ir 
periodinį koordinuotų patikrinimų kelyje 
organizavimą;

sistemą itin svarbu, kad valstybės narės 
bendradarbiautų ir keistųsi geriausia 
praktika. Todėl valstybės narės turėtų 
glaudžiau bendradarbiauti ir vykdydamos 
operatyvinę veiklą. Toks 
bendradarbiavimas turėtų apimti ir 
periodinį koordinuotų patikrinimų kelyje 
organizavimą ir dalijimąsi informacija 
apie patikrinimų kelyje ir techninės 
apžiūros rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės apžiūros kelyje atliekamos 
nediskriminuojant vairuotojo pilietybės ar 
komercinės transporto priemonės 
registracijos šalies ar šalies, kurioje 
komercinė transporto priemonė pradėta 
naudoti, pagrindais.

Or. en

Pagrindimas

Turima patirtis rodo, kad transporto priemonių vairuotojai yra diskriminuojami, jei vairuoja 
transporto priemonę su tam tikrų šalių registracijos numeriais. Tokią praktiką reikia 
nutraukti.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienais 
kalendoriniais metais atliekamas bendras 
pradinių patikrinimų kelyje skaičius 
atitinka bent 5 % viso jų teritorijoje 
užregistruotų 3 straipsnio 1 dalyje 

Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienais 
kalendoriniais metais atliekamas bendras 
kiekvienoje valstybėje narėje reikalavimus 
atitinkančių registruotų transporto 
priemonių pradinių patikrinimų kelyje 
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nurodytų transporto priemonių skaičiaus. skaičius atitinka bent 5 % viso jų 
teritorijoje užregistruotų reikalavimus 
atitinkančių transporto priemonių 
skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Patikrinimas kelyje turėtų būti atliekamas tik transporto priemonėms, kurios atitinka 
patikrinimo kelyje reikalavimus. Dėl nuorodos į transporto priemonių skaičių atsiras 
neproporcinga administracinė našta.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įdiegia patikrinimų 
kelyje rizikos vertinimo sistemą, kuri 
grindžiama nustatytų konkrečios įmonės 
naudojamų transporto priemonių trūkumų 
skaičiumi ir jų pavojingumu. Rizikos 
vertinimo sistemą valdo valstybės narės 
kompetentinga institucija.

1. Sąjunga įdiegia patikrinimų kelyje 
rizikos vertinimo sistemą, kuri grindžiama 
nustatytų konkrečios įmonės naudojamų 
transporto priemonių trūkumų skaičiumi ir 
jų pavojingumu. Rizikos vertinimo sistemą 
kiekvienoje valstybėje narėje valdo 
valstybės narės kompetentinga institucija. 
Patikrinimo duomenys turėtų būti 
renkami Sąjungos lygmeniu, o kiekvienos 
įmonės rizikingumas nustatomas 
remiantis Sąjungos mastu bendrais 
patikrinimų kelyje ir techninės apžiūros 
rezultatų duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Tik Sąjungos lygmens rizikos vertinimo sistema užtikrins pakankamą papildomą naudą. Nėra 
reikalo sukurti naują rizikos vertinimo sistemą tik siekiant sukurti naujus administracinius 
pajėgumus.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėje narėje registruotos 
transporto priemonės vairuotojas 
transporto priemonėje turi paskutinės 
techninės apžiūros pažymą ir paskutinio 
patikrinimo kelyje ataskaitą, jei jos yra.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija turi būti prieinama valstybių narių patikrinimo tarnyboms elektroniniu būdu. 
Nebūtina su savimi vežiotis papildomus dokumentus, antraip padidėtų administracinė našta.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atskiros įmonės užtikrina, kad jų 
naudojamos transporto priemonės visada 
būtų geros techninės būklės.

3. Atskiros įmonės ir transporto 
priemonės vairuotojas užtikrina, kad jų 
naudojamos transporto priemonės visada 
būtų geros techninės būklės.

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonės vairuotojas taip pat turėtų būti atsakingas už transporto priemonės 
techninę būklę.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrina pagal 7 straipsnio 1 dalį 
transporto priemonėje turimą techninės 
apžiūros pažymą ir patikrinimo kelyje 
ataskaitą, jei jos yra;

a) patikrina techninės apžiūros pažymą ir 
patikrinimo kelyje ataskaitą;

Or. en
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Pagrindimas

Techninės apžiūros pažyma ir ankstesnio patikrinimo kelyje ataskaita turėtų būti prieinamos 
elektroniniu būdu, kad įmonėms nebūtų užkraunama papildoma administracinė našta ir būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiam patikrinimui kelyje.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Remdamasis pradinio patikrinimo 
rezultatais, inspektorius gali nuspręsti, 
kad reikia atlikti išsamesnį transporto 
priemonės ar jos priekabos patikrinimą
kelyje.

Jei atliekant pradinį patikrinimą buvo 
aptikta trūkumų, atliekamas išsamesnis
transporto priemonės ar jos priekabos
patikrinimas kelyje.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų likti abejonių, ar turėtų būti atliktas išsamus patikrinimas, kai atliekant pradinį 
patikrinimą aptinkama trūkumų.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei transporto priemonės trūkumai 
priskiriami prie pavojingų trūkumų 
kategorijos, inspektorius neleidžia 
transporto priemonės naudoti tol, kol tie 
trūkumai nebus pašalinti patikrinimo 
vietoje. Inspektorius gali leisti tokia 
transporto priemone nuvažiuoti iki
arčiausiai esančių remonto dirbtuvių,
kuriose galima pašalinti tuos trūkumus,
su sąlyga, kad pavojingi trūkumai 
pašalinami taip, kad būtų galima 
nuvažiuoti iki tų dirbtuvių nesukeliant 
tiesioginio pavojaus toje transporto 
priemonėje esančių asmenų ar kitų eismo 
dalyvių saugai.

Jei transporto priemonės trūkumai 
priskiriami prie pavojingų trūkumų 
kategorijos, inspektorius neleidžia 
transporto priemonės naudoti tol, kol tie 
trūkumai nebus pašalinti vienoje iš
arčiausiai esančių remonto dirbtuvių, su 
sąlyga, kad pavojingi trūkumai pašalinami 
taip, kad būtų galima nuvažiuoti iki tos 
dirbtuvės nesukeliant tiesioginio pavojaus 
toje transporto priemonėje esančių asmenų 
ar kitų eismo dalyvių saugai.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad remontas kelyje nekeltų papildomos rizikos. Visi trūkumai turėtų būti 
šalinami arčiausiai esančioje dirbtuvėje, kurioje dirba profesionalai.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Transporto priemonę, kurios trūkumai 
priskiriami prie pavojingų trūkumų 
kategorijos, inspektorius gali leisti 
nugabenti tiesiai į arčiausiai esančią 
vietą, kurioje būtų galima atlikti tos 
transporto priemonės remontą arba 
sulaikytą transporto priemonę pastatyti 
saugoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jis taikomas nuo [praėjus 60 mėnesių nuo 
jo įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pakankamai laiko reikiamai įrangai įsigyti ir ES informacijos keitimosi 
mechanizmui sukurti.


