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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina standartizuoti variklinių transporto priemonių kokybės ir saugos 
normas ES lygmeniu. Konkrečiai jis siūlo kelias priemones, padėsiančias padidinti kelių 
eismo saugą, kurios turėtų tapti privalomos visiems automobiliams, pavyzdžiui, pirmosios 
pagalbos rinkiniai, laisvų rankų įranga, kad nebūtų naudojamasi mobiliaisiais telefonais, ir kt.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Klausimas dėl visose valstybėse narėse vienodų kokybės ir saugos normų, taikytinų visoms 
būsimoms naujoms kelių transporto priemonėms, aptariamas Direktyvoje 2007/46/EB1. 
Remiantis šios direktyvos 1 straipsniu, jos tikslas – sukurti suderintą visų naujų transporto 
priemonių Europos Sąjungoje patvirtinimo sistemą, apimančią administracines nuostatas ir 
bendruosius techninius reikalavimus.

Kalbant apie motorinių transporto priemonių ES kilmės šalies nustatymą, šis klausimas jau 
nėra aktualus, nes Europos Sąjungos vidaus rinkos sukūrimo ir jos veikimo užtikrinimo 

                                               
1 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto 

priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų 
techninių mazgų patvirtinimo pagrindus („Pagrindų direktyva“). OL L 263 2007 10 9, 1 p.
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tikslais pagal Direktyvą 2007/46/EB visos valstybių narių nacionalinės patvirtinimo sistemos 
pakeičiamos ES patvirtinimo procedūra, grindžiama visiško suderinimo principu. Siekiant 
minėto tikslo tvirtinančiosios valstybės narės daugiau nėra.

Priekinių žibintų lempučių pakeitimas įtrauktas į Direktyvos 76/756/EEB taikymo sritį1. Pagal 
šios direktyvos II priedo 1 dalį apšvietimo įtaisų įrengimui variklinėse transporto priemonėse 
taikomi techniniai reikalavimai, išdėstyti JTEEK taisyklės Nr. 482 2, 5 ir 6 dalyse ir jos 3–9 
prieduose. JTEEK taisyklės Nr. 48 5.23 dalyje nustatyta, kad „žibintai su patvirtintais šviesos 
šaltiniais pagal taisyklę Nr. 37 turi būti įtaisomi transporto priemonėje taip, kad šviesos 
šaltinį būtų galima tinkamai pakeisti be specialisto pagalbos ir nenaudojant specialių įrankių, 
išskyrus tuos, kuriuos gamintojas pateikia kartu su transporto priemone. Transporto 
priemonės gamintojas kartu su transporto priemone pateikia išsamų pakeitimo procedūros 
aprašymą“. Tai neabejotinai reiškia, kad turi būti pakankamai erdvės, kad suaugęs žmogus 
galėtų ranka įtaisyti žibintą. Priešingu atveju gamintojas turi pateikti specialų įrankį.

Be to, kad kyla abejonių dėl to, ar iš tikrųjų būtina ir naudinga transporto priemonės viduje 
įtaisyti degalų lygio bake indikatorių siekiant išvengti sukčiavimo degalinėse pasipildant 
degalų, reikalavimu įrengti šiuos įtaisus transporto priemonių gamintojams, kurie nėra 
atsakingi už tokį sukčiavimą, būtų užkrauta papildoma neproporcinga našta.

Saugos įrangos naudojimas transporto priemonėse nėra reglamentuojamas pagal ES teisę. Kai 
kurios valstybės narės yra priėmusios konkrečius nacionalinius teisės aktus, kuriais nustatoma 
prievolė transporto priemonėje turėti pirmosios pagalbos rinkinį, kaip prašo peticijos 
pateikėjas. Todėl Komisija konsultavimo tikslais savo interneto svetainėje skelbia informaciją 
apie tai, kokią saugos įrangą valstybėse narėse reikalaujama turėti3. Iki šiol Komisija nemanė, 
kad būtina visos ES lygmeniu suderinti reikalavimą transporto priemonėje turėti pirmosios 
pagalbos rinkinį.

Remiantis daugumos specialistų ir tyrimų išvadomis, užsiimant pašaline veikla vairuojant 
labai išsiblaškoma ir dėl to kyla nereikalinga rizika vairuotojui ir kitiems eismo dalyviams. 
Tai ypač taikoma pokalbiams telefonu net ir tuo atveju, kai naudojama mobiliesiems 
telefonams skirta valdymo balsu įranga. Tokią įrangą jau galima įsigyti už priimtiną kainą ir 
kol kas galutinė atsakomybė už jos įrengimą ir naudojimą paliekama transporto priemonės 
vairuotojui.

Kalbant apie vairavimo egzaminą, Direktyvoje 2006/126/EB dėl vairuotojų pažymėjimų jau 
nustatyti būtinieji reikalavimai, taikomi teorijos egzamino turiniui ir įgūdžių ir elgsenos 
patikrinimo egzaminui. Valstybės narės pačios sprendžia, kaip teorijos egzaminas turi būti 
laikomas – žodžiu ar raštu. Pagal direktyvą dalis praktinio egzamino gali būti laikoma 
specialioje aikštelėje, bet svarbu, kad kandidatų įgūdžiai taip pat būtų tikrinami tikroje eismo 
aplinkoje. Tačiau mokymo kursai, kuriuos reikia baigti siekiant išlaikyti egzaminą ir gauti 
vairuotojo pažymėjimą, dar nėra reglamentuojami ES lygmeniu. 

                                               
1 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apšvietimo ir 

apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimu motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, suderinimo 
(OL L 262, 1976 9 27, 1 p.).

2 OL L 323, 2011 12 6, p. 46.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad.
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Išvada

Dauguma peticijos pateikėjo keliamų klausimų, pvz., dėl vienodų saugos normų ar transporto 
priemonių priekinių žibintų, jau numatyti ES teisės aktuose taip, kaip prašoma peticijoje. 

Dėl tokių įtaisų, kaip, pvz., viduje įrengiamas degalų lygio bake indikatorius ir mobiliesiems 
telefonams skirta valdymo balsu įranga, Komisija dabar nenumato imtis veiksmų, nes 
pirmuoju atveju, neįrodžius, kad sukčiavimas degalinėse ES yra plačiai paplitęs, gamintojams 
būtų užtraukta per didelė našta, o antruoju atveju rizika, kylanti kai vairuojant užsiimama 
pašaline veikla, nebūtų smarkiai sumažinta.

Dėl pirmosios pagalbos rinkinių Komisija mano, kad pagal subsidiarumo principą valstybės 
narės turėtų pačios spręsti, ar turėtų būti privaloma transporto priemonėse turėti pirmosios 
pagalbos rinkinį.

Kalbant apie vairuotojų mokymo kursus, Komisija apsvarstys galimybę suderinti 
reikalavimus ateityje persvarstydama direktyvą.

Bet kuriuo atveju Komisija, bendradarbiaudama su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis 
šalimis, ir toliau stengsis pagerinti padėtį kelių eismo saugos ir vartotojų apsaugos srityje, 
įtraukdama inovacijas ir automobilių gamybos technologijas ir atsižvelgdama į eismo sąlygų 
pokyčius.“


