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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pasisako prieš ketinimą Europos Sąjungoje įvesti privalomą stabdžių 
antiblokavimo sistemos (ABS) naudojimą transporto priemonėse. Jis aiškina, kad šia 
priemone ES viršija savo kompetenciją, o pati priemonė yra neproporcinga. Peticijos 
pateikėjas prašo atšaukti šią priemonę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„2008 m. eismo įvykiuose Europoje žuvo 5 520 variklio varomų dviračių transporto 
priemonių vairuotojų. Be to, nustatyta, kad sunkiai sužeistųjų skaičius yra 5,5–13 kartų 
didesnis nei žuvusiųjų. Iš visų į eismo įvykius patekusių vairuotojų Europos Sąjungoje per 
metus nesunkiai sužalojami 66 000–155 000. Viena iš ekonomiškiausių transporto priemonių 
tipo patvirtinimo teisės aktuose numatytų saugumo priemonių, kurią Komisiją nustatė ir 
įvertino atlikdama išsamų poveikio vertinimą1, – privalomas pažangios stabdžių sistemos 
įrengimas motocikluose.

Tik viena pažangi stabdžių technologija gali padėti išvengti pavojingo stabdžių blokavimo 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT.
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avarinio stabdymo metu – tai stabdžių antiblokavimo sistemos technologija. Stabdžių 
antiblokavimo sistema padeda išvengti motociklo vairuotojo kritimo avarinio stabdymo metu 
ir taip vairuotojas galėtų sėkmingai išvengti nelaimingo atsitikimo. Ji taip pat padeda 
sutrumpinti stabdymo kelią, netgi besikeičiančiomis kelio sąlygomis, ir sudaro vairuotojui 
galimybę būti labiau užtikrintam ir kartu išnaudoti visas stabdžių sistemos galimybes.

Privalomo pažangios stabdžių sistemos įrengimo pranašumai ir trūkumai buvo nagrinėjami 
poveikio vertinime – tai buvo pagrįsta moksline literatūra ir naujausiais duomenimis apie 
eismo įvykius bei po eismo įvykių vykdomų tyrimų rezultatus. Atliekant analizę buvo 
atsižvelgiama į aplinkos, ekonomikos ir socialinius aspektus, taip pat į veiksmingumą, 
efektyvumą ir derėjimą su kitais susijusiais teisės aktais. Apskaičiuota, kad vidutinė nauda ne 
tik naudotojams, bet ir visuomenei bus tris kartus didesnė nei sąnaudos, o per dešimt metų po 
priemonės nustatymo turėtų būti išgelbėta apie 6000 gyvybių, taip pat bus sumažintas žalingas 
eismo įvykių poveikis. Kaip ir bet kokios technologijos taikymo atveju, jos naudojimas turi 
tam tikrų pranašumų ir trūkumų. Kalbant apie stabdžių antiblokavimo sistemas, pranašumų 
akivaizdžiai daugiau nei trūkumų. Todėl Komisija yra įsitikinusi, kad siūloma priemonė 
neabejotinai tenkina naudotojų poreikius ir yra naudinga visiems ES piliečiams.

Kalbant apie teisinės priemonės pasirinkimą, reglamentas vietoj dabar taikomos pagrindų 
direktyvos1 naujos redakcijos pasirinktas laikantis geresnio reglamentavimo principų ir 
CARS 21 ataskaitos rekomendacijų, kuriose nustatyta XXI amžiaus Sąjungos konkurencingos 
automobilių reguliavimo sistemos strategija. Todėl verta panaikinti visas atskiras direktyvas 
nesumažinant apsaugos lygio. Šiose direktyvose išdėstyti reikalavimai turėtų būti perkelti į 
siūlomą reglamentą arba jo deleguotuosius aktus ir turėtų būti pakeisti, jei taikytina, 
nuorodomis į atitinkamas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) 
taisykles. Komisija yra įpareigota įvykdyti šį supaprastinimą ir todėl pasiūlė reglamentą, 
kuriuo būtų keičiama pagrindų direktyva.

Išvada

Po beveik septynerius metus trukusių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais ir po 
kruopštaus Komisijos tarnybų svarstymo šiuo ilgu laikotarpiu, atsižvelgiant į suinteresuotųjų 
subjektų grįžtamąją informaciją, Komisija priėjo prie išvados, kad prieš priimant pasiūlymą 
2010 m. spalio mėn. buvo laikomasi proporcingumo ir subsidiarumo principų. Nuo tada 
Taryba ir Europos Parlamentas svarsto pasiūlymą, abi šios institucijos išsamiai nagrinėja jį bei 
jo dalis ir priims galutinį sprendimą.“ 

                                               
1 OL L 124/1, 2002 5 9, p. 1.


