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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo suderinti įvežamiems naudotiems automobiliams taikomus Europos 
Sąjungos reikalavimus. Anot jo, jei viena ES valstybė narė leido įvežti automobilį, tai tą 
automobilį be techninių pakeitimų turėtų būti leidžiama įvežti ir į kitas valstybes nares. Kaip 
pavyzdį jis nurodo skirtingus valstybių narių reikalavimus, keliamus automobiliams su SND 
įranga.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Pirkdami automobilį kitoje valstybėje narėje arba perveždami jį į kitą valstybę, išskyrus tą, 
kurioje jis įsigytas (pvz., keičiant gyvenamąją vietą), ES piliečiai susiduria su pakartotinės 
registracijos formalumais. Dėl Europos Sąjungoje taikomų skirtingų taisyklių ir prieštaringų 
variklinių transporto priemonių registravimo reikalavimų atsiranda didelių kliūčių iš kokios 
nors valstybės narės pervežant vienoje valstybėje narėje jau užregistruotas transporto 
priemones į kitą valstybę narę.

Siekdama spręsti tokias problemas, su kuriomis susidūrė peticijos pateikėjas, 2012 m. 
Europos Komisija siūlys supaprastinti vienoje valstybėje narėje anksčiau įregistruotų 
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variklinių transporto priemonių pakartotinės registracijos formalumus ir sąlygas. Šiuo 
atžvilgiu Komisija pradėjo viešas konsultacijas1, siekdama nustatyti pagrindinius sunkumus, 
su kuriais susiduria ES piliečiai, ir įvertinti, kaip galėtų būti supaprastintos vienoje valstybėje 
narėje anksčiau įregistruotų transporto priemonių registravimo procedūros.

Kalbant apie naujas transporto priemones su SND įranga, pasakytina, kad 2010 m. pabaigoje 
Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių 
transporto priemonių bendrosios saugos reikalavimų IV priedą ir į jį įtraukti įvairius Jungtinių 
Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) reglamentus, pirmiausia JT EEK 
reglamentą Nr. 67 dėl suskystintomis dujomis varomų variklinių transporto priemonių. Pagal 
šį pasiūlymą, kurį šiuo metu nagrinėja Europos Parlamentas ir Taryba, JT EEK 
reglamentas Nr. 67 taps privalomu ES teisės aktu. Kadangi ES jau pritarė JT EEK 
reglamentui Nr. 67, pagal šį JT EEK reglamentą išduoti patvirtinimai iš esmės turi būti priimti 
visoje ES, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą 97/836/EB dėl ES prisijungimo prie 1958 m. 
JT EEK susitarimo. Todėl, jei pagal JT EEK reglamentą Nr. 67 vienoje ES valstybėje narėje 
išduotas patvirtinimas dėl naujos transporto priemonės konkrečios SND įrangos įdiegimo, šis 
patvirtinimas iš esmės turėtų būti pripažįstamas ir kitose ES valstybėse narėse.“
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=128&displayType
=consultation.


