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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1683/2009 dėl priemonių, kuriomis būtų galima pašalinti senas
variklines transporto priemones iš apyvartos, stokos Graikijoje, kurią 
pateikė Graikijos pilietis Konstantinos Aivaliotis, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl naujos Graikijos vyriausybės sprendimo sustabdyti 
ankstesnės vyriausybės priemonių dėl senų variklinių transporto priemonių eksploatacijos 
nutraukimo įgyvendinimą. Tai reiškia, kad Graikijos piliečiai nebebus skatinami registruoti 
savo automobilių, kad būtų nutraukta jų eksploatacija, ir kad neproporcingai daug senų ir 
labai teršiančių aplinką transporto priemonių bus vis dar eksploatuojamos. Peticijos pateikėjas 
mano, kad ši padėtis prieštarauja ES principams dėl pasenusių transporto priemonių 
išregistravimo ir ekologiškesnių transporto priemonių, kurios veiksmingiau naudoja degalus, 
skatinimo, todėl jis prašo Europos Parlamento nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Kovojant su dabartine krize, transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos sistemos buvo 
skirtos tam, kad pašalinus seną transporto priemonę iš apyvartos ir įsigijus naujesnę būtų 
finansinė nauda. Remdamasi tuo, kad valstybės narės atliks svarbų vaidmenį skatinant 
transporto priemonių parko atnaujinimą ir keičiant senesnius ir labiau teršiančius aplinką
automobilius naujesniais ir technologiškai pažangesniais, Komisija pritarė, kad jos taikytų 
transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos sistemas. Šiuo atžvilgiu 2009 m. vasario 25 d. 
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Komisija patvirtino „Rekomendacijas dėl transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos 
sistemų“ – dalį Komisijos komunikato „Kovos su Europos automobilių pramonės krize 
veiksmai“1. Patariamajame dokumente pateiktos praktinės rekomendacijos valstybėms 
narėms, kaip rengti transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos sistemas, ir paaiškinti
atitinkami ES teisės aktai.

Transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos sistemas taikė ne visos valstybės narės, o kai 
kurios sistemos nebetaikomos. Keliose valstybėse narėse šios sistemos buvo taikomos
atsižvelgiant į biudžeto apribojimus ir (arba) buvo ribotos trukmės. Vis dėlto pačios valstybės
narės sprendžia, ar taikyti transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos sistemas, sustabdyti 
ar jų atsisakyti. Komisija nesikiša į valstybių narių sprendimą. Taip pat Komisija norėtų 
pabrėžti, kad transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos sistemos visada buvo laikomos
laikina priemone, kuri tam tikru momentu bus panaikinta. Patariamajame dokumente 
Komisija ragino valstybes nares pranešti apie savo transporto priemonių pašalinimo iš 
apyvartos sistemas pagal Direktyvą 98/34/EB. Graikijos vyriausybė nepranešė apie savo 
automobilių pašalinimo iš apyvartos sistemą. Tačiau Komisija nemato jokio pagrindo kištis į
Graikijos vyriausybės sprendimą sustabdyti transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos 
sistemą.

Šiuo metu Komisijos tarnybos vertina, kiek transporto priemonių pašalinimo iš apyvartos 
sistemos veiksmingos pažangos ekonomikos, aplinkos apsaugos ir saugos srityse atžvilgiu, ir 
pradėjo tyrimą, kuriuo siekiama teikti rekomendacijas ateičiai. Be to, Komisijos tarnybos 
stebi šių sistemų pokyčius ir toliau rinks turimus duomenis.

Komisijos poziciją šiuo klausimu paaiškina anksčiau išdėstytos pastabos. Komisija turėtų 
daryti išvadą, kad, atsižvelgdama į pateiktą informaciją, ji negali padėti Parlamentui toliau 
nagrinėti šią peticiją.“

                                               
1 COM (2009) 104 galutinis.


