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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanga
Naujų L kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai šiuo metu nustatyti 
Pagrindų direktyvoje 2002/24/EB ir 14 susijusių direktyvų. Daug transporto priemonių 
priskiriama L kategorijai: elektriniai dviračiai, mopedai, dviračiai ir triračiai motociklai, 
kvadaraciklai ir mažalitražiai automobiliai. Komisija nori atnaujinti esamą teisinį pagrindą ir 
pasiekti šiuos pagrindinius tikslus:

 supaprastinti teisinį pagrindą: Direktyva 2002/24/EB ir 14 susijusių direktyvų būtų 
panaikintos ir pakeistos siūlomu reglamentu, kuriame nustatomos pagrindinės 
nuostatos ir taikymo sritis. Visi išsamūs techniniai reikalavimai vėlesniu etapu būtų 
nustatyti deleguotuosiuose aktuose. Be to, Komisija siekia tarptautinio normų 
suderinimo;

 sumažinti išmetamų teršalų kiekį: Komisija siūlo trijų etapų koncepciją, pagal kurią 
kiekvienu etapu nustatomos vis griežtesnės L kategorijos transporto priemonių 
išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės;

 padidinti kelių eismo saugumą: siekiant pagerinti L kategorijos transporto priemonių 
saugumą keliuose siūloma nustatyti tris pagrindinius funkcinio saugumo reikalavimus, 
susijusius su privaloma stabdžių antiblokavimo sistema vidutinės ir didelės galios 
motocikluose, galios pavaros klastojimo prevencijos priemonėmis ir automatiniu 
šviesų įsijungimu;

 labiau atsižvelgti į naujas technologijas užpildant teisinio pagrindo spragas, susijusias, 
pvz., su elektra varomomis arba hibridinėmis transporto priemonėmis;

 gerinti rinkos priežiūrą siekiant išvengti, kad į ES rinką nepatektų transporto 
priemonės, sistemos, komponentai, neatitinkantys su tipo patvirtinimu susijusių 
reikalavimų.

2. Pasiūlymo su transportu susiję aspektai
2.1. Kelių eismo saugumas

Dabartiniu metu maždaug 6000 variklinių dviračių transporto priemonių vairuotojų žūsta 
kiekvienais metais ES keliuose. 16 % mirtinų eismo įvykių Europos Sąjungoje susiję su 
variklinių dviračių transporto priemonių vairuotojais, tačiau pastariesiems tenka tik 2 % 
nuvažiuotų kilometrų. Šiems vairuotojams kyla vidutiniškai 18 kartų didesnė rizika žūti per 
eismo įvykį nei automobilių vairuotojams. Nors žuvusiųjų per eismo įvykius skaičius per 
pastarąjį dešimtmetį labai sumažėjo, variklinių dviračių transporto priemonių vairuotojų 
mirčių atvejų nesumažėjo. 

2.1.1. Stabdžių antiblokavimo sistemos

Komisija siūlo numatyti reikalavimą, kad tam tikrų kategorijų motocikluose būtų 
sumontuotos privalomos stabdžių antiblokavimo sistemos. Teigiamas stabdžių antiblokavimo 
sistemų (ABS) poveikis variklinėms dviratėms transporto priemonėms atlikus ne vieną tyrimą 
gerai pagrįstas dokumentais. Nustatyta, kad galėjo būti išvengta 20–35 proc. visų eismo 
įvykių ir kad visų kitų eismo įvykių padarinių sunkumas galėjo būti labai sušvelnintas, jei 
būtų buvusi naudojama stabdžių antiblokavimo sistema. Nuomonės referentas visiškai pritaria 
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šiam požiūriui. Tačiau reikalavimas turėti šią sistemą turėtų būti dalinai išplėstas ir taikomas 
L3e–A1 pakategorės transporto priemonėms (mažos galios motociklai). Komisijos pasiūlyme 
suteikiama galimybė gamintojams spręsti, ar šios kategorijos transporto priemonėse montuoti 
antiblokavimo ar mažesnio pajėgumo kombinuotą stabdžių sistemą. Stabdžių antiblokavimo 
sistemos mažos galios motociklams dar reikalingesnės atsižvelgiant į tai, kad dauguma jaunų 
vairuotojų vairuoti pradeda vairuodami šios kategorijos motociklus. 

2.1.2. Automatinis šviesų įsijungimas

Komisija siūlo, kad visose L kategorijos transporto priemonėse iki 2013 m. būtų įrengta 
apšvietimo sistema, įsijungianti automatiškai, siekiant padidinti jų matomumą kitiems eismo 
dalyviams. Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui. Ši priemonė dar svarbesnė, 
kadangi pradedant nuo šių metų visi keleiviniai automobiliai turi turėti dienos šviesas, o dėl to 
atitinkamai sumažėja variklinių dviračių transporto priemonių pastebimumas. 

2.1.3. Ne kelių transporto priemonės

Reglamentas netaikomas 2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms transporto priemonėms, kurios 
pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose. Ši nuostata, atrodo, prieštarauja kelių eismo saugumo 
principui. Dauguma šių ne keliuose skirtų naudoti transporto priemonių (enduro motociklai, 
trialo motociklai ir visureigiai (angl. ATV)) taip pat gali būti ir dažnai naudojamos 
viešuosiuose keliuose. Taigi jos turi atitikti būtinus funkcinio saugumo, kai naudojamos 
keliuose, reikalavimus.  Todėl nuomonės referentas siūlo sukurti papildomas transporto 
priemonių pakategores, skirtas enduro motociklams, trialo motociklams ir visureigiams.

2.1.4. Susidūrimo testų standartai
Prieš parduodant L kategorijos transporto priemones ES nebūtina atlikti susidūrimo testus. 
Visų pirma kvadaraciklai ir mažalitražiai automobiliai dažnai atrodo saugesni, nei iš tikrųjų 
yra. Mirtino sužeidimo pavojus vairuojant šias transporto priemones yra didesni nei vairuojant 
keleivinį automobilį. Taigi Komisija ateityje turėtų atidžiai išnagrinėti galimybę pradėti 
taikyti minėtuosius standartus ir atsižvelgti į naujas technologijas. 

2.2. Išmetami teršalai

Nors L kategorijos transporto priemonėms tenka 3 proc. visų keliuose nuvažiuotų kilometrų, 
jų išmetamas teršalų kiekis yra neproporcingai didelis. Nesiimant kitų priemonių, L
kategorijos transporto priemonių išmetamų teršalų dalis bendrai didės mažėjant kitų 
kategorijų kelių transporto priemonių išmetamam teršalų kiekiui.

Komisija siūlo griežtesnius teršalų išmetimo reikalavimus, susijusius su naujų L kategorijų 
transporto priemonių tipo patvirtinimu:
 Euro 3 (Euro 4 – L3e motociklams): 2014 m.;
 Euro 4 (Euro 5 –  L3e motociklams): 2017 m.;
 Euro 5 (Euro 6 – L3e motociklams): 2020 m.

Iš esmės nuomonės referentas pritaria siūlomoms išmetamų teršalų ribinėms vertėms ir 
tvarkaraščiui. Vis dėl to „Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais 
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anksčiau, nes mopedai priklauso daugiausia teršalų išmetančių transporto priemonių 
pakategorei.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiuo reglamentu siekiama nustatyti 
suderintas L kategorijos transporto 
priemonių patvirtinimo taisykles siekiant 
užtikrinti vidaus rinkos veikimą. L 
kategorijos transporto priemonės yra 
dviratės, triratės ir keturratės transporto 
priemonės, pavyzdžiui, variklinės dviratės 
transporto priemonės, triračiai, 
kvadraciklai ir mažalitražiai automobiliai. 
Be to, siekiama supaprastinti galiojančią 
teisės aktų sistemą, siekti mažesnės ir 
proporcingesnės teršalų kiekio dalies, 
palyginti su bendru kelių transporto 
išmetamų teršalų kiekiu, apskritai gerinti 
saugą, prisitaikyti prie technikos pažangos 
ir griežtinti rinkos priežiūros taisykles. 

(3) Šiuo reglamentu siekiama nustatyti 
suderintas L kategorijos transporto 
priemonių patvirtinimo taisykles siekiant 
užtikrinti vidaus rinkos veikimą. L 
kategorijos transporto priemonės yra 
dviratės, triratės ir keturratės transporto 
priemonės, pavyzdžiui, variklinės dviratės 
transporto priemonės, triračiai, 
kvadraciklai, visureigiai (angl. ATV) ir 
mažalitražiai automobiliai. Be to, siekiama 
supaprastinti galiojančią teisės aktų 
sistemą, siekti mažesnės ir proporcingesnės 
teršalų kiekio dalies, palyginti su bendru 
kelių transporto išmetamų teršalų kiekiu, 
apskritai gerinti saugą, prisitaikyti prie 
technikos pažangos ir griežtinti rinkos 
priežiūros taisykles.

Pagrindimas

Visureigiai turėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį siekiant išvengti, kad nebūtų 
piktnaudžiaujama aiškinant kelių ir ne kelių  transporto priemonių skirtumus. Dauguma 
visureigių gali būti ir dažnai naudojami ir viešuosiuose keliuose. Taigi jie turi taip pat atitikti 
minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus.  

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) L kategorijos transporto priemonių 
vairuotojai priklauso pažeidžiamai kelių 
eismo dalyvių grupei, kurios mirčių ir 
sužeidimų rodikliai didžiausi iš visų kelių 
eismo dalyvių. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti suderintas su 2011–2020 m. 
Europos kelių eismo saugumo politika ir 
jame turėtų būti numatytos veiksmingos 
pagrindinės saugumo priemonės, siekiant, 
kad vairuotojai turėtų transporto 
priemones, aprūpintas saugiausiomis 
technologijomis už pagrįstą ir prieinamą 
kainą. Reglamente be reikalavimų, 
susijusių su saugiu stabilumu posūkiuose, 
apšvietimu ir priemonėmis nuo 
klastojimo, numatoma, kad tam tikrų 
kategorijų naujuose motocikluose būtų 
sumontuotos privalomos stabdžių 
antiblokavimo sistemos (ABS). Pasirinktų 
saugos priemonių veiksmingumas turi 
būti gerai patikrintas ir įrodytas 
moksliniais tyrimais ir studijomis, šias 
priemones turi papildyti geresnis L 
kategorijos transporto vairuotojų 
parengimas ir mokymas ir turi būti 
pritaikyta kelių infrastruktūra.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Daugelyje valstybių narių mopedų ir 
motociklų vairuotojams privaloma dienos 
metu važiuoti su įjungtomis priekinių 
žibintų artimosiomis šviesomis. Siekiant 
pagerinti mopedų ir motociklų vairuotojų 
saugumą, reikėtų nustatyti privalomą 
reikalavimą, kad transporto priemonėse 
būtų įrengtas automatinis priekinių 
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žibintų įjungimas. Atsižvelgiant į tai, kad 
šį reikalavimą imta taikyti ir keturratėms 
transporto priemonėms, kyla aiški grėsmė, 
kad dviračių transporto priemonių 
vairuotojai gali netekti matomumo 
privalumo, kurį jie anksčiau turėjo. Todėl 
Komisija savo ataskaitoje dėl šio 
reglamento įgyvendinimo turėtų pasiūlyti 
naujų priemonių ir papildomų apšvietimo 
saugumo priemonių, kurios padėtų atkurti 
prarastą matomumo privalumą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Siekdamos palengvinti privalomą 
antiblokavimo stabdžių sistemos 
montavimą L3e–A1 pakategorės mažos 
galios motocikluose, valstybės narės 
turėtų turėti galimybę numatyti laikinas 
finansines ar fiskalines paskatas 
gamintojams ir naudotojams.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl funkcinio saugumo ir 
aplinkosauginio veiksmingumo, bandymų, 
transporto priemonės remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos bei 
technikos tarnybų paskyrimo ir joms 
nustatytų konkrečių užduočių siekiant 
papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras 
neesmines teisės aktų nuostatas bendrai 
taikomomis nuostatomis. Minėtais 

(17) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl funkcinio saugumo ir 
aplinkosauginio veiksmingumo, bandymų, 
transporto priemonės remonto ir techninės 
priežiūros informacijos prieigos bei 
technikos tarnybų paskyrimo ir joms 
nustatytų konkrečių užduočių siekiant 
papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras 
neesmines teisės aktų nuostatas bendrai 
taikomomis nuostatomis. Minėtais 
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suteiktais įgaliojimais neturėtų būti leista 
keisti IV priede nustatytų įvykdymo datų 
arba VI priede nustatytų išmetamųjų 
teršalų kiekio ribinių verčių. Minėtų datų ar 
verčių pakeitimai turėtų būti priimti įprasta 
teisėkūros procedūra, nustatyta Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 114 
straipsnyje.

suteiktais įgaliojimais neturėtų būti leista 
keisti IV priede nustatytų įvykdymo datų 
arba VI priede nustatytų išmetamųjų 
teršalų kiekio ribinių verčių, arba VIII 
priede nustatytų griežtesnių funkcinio 
saugumo reikalavimų. Minėtų datų, 
bendrųjų reikalavimų ar verčių pakeitimai 
turėtų būti priimti įprasta teisėkūros 
procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnyje.

Pagrindimas

Griežtesni funkcinio saugumo reikalavimai – tai pagrindinis elementas siekiant užtikrinti į šio 
reglamento taikymo sritį patenkančių transporto priemonių saugų naudojimą, todėl turėtų 
būti aišku, kad VIII priedas gali būti keičiamas tik taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kurios pirmiausia skirtos naudoti ne 
keliuose ir suprojektuotos važiuoti 
negrįstais paviršiais;

g) kurios pirmiausia skirtos naudoti ne 
keliuose ir suprojektuotos važiuoti 
negrįstais paviršiais, išskyrus specialios 
paskirties transporto priemones, 
apibrėžtas 4 straipsnyje ir I priede;

Pagrindimas

Reglamentas netaikomas 2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms transporto priemonėms, kurios 
„pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose“. Ši nuostata, atrodo, prieštarauja kelių eismo 
saugumo principui. Dauguma šių ne keliuose skirtų naudoti transporto priemonių (enduro 
motociklai, trialo motociklai ir tam tikri keturračiai (visureigiai (angl. ATV)) taip pat gali 
būti ir dažnai naudojamos ir viešuosiuose keliuose. Taigi jos turi taip pat atitikti minimalius 
funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus.  Todėl siūloma numatyti papildomas 
pakategores, skirtas enduro motociklams, trialo motociklams ir visureigiams.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 53 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a. trialo motociklas – variklinė dviratė 
transporto priemonė, pasižyminti I priede 
nurodytomis charakteristikomis;

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms 
transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento 
taikymo sritį.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 53 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53b. enduro motociklas – variklinė dviratė 
transporto priemonė, pasižyminti I priede 
nurodytomis charakteristikomis;

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms 
transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento 
taikymo sritį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 57 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a. visureigis – transporto priemonė, 
pasižyminti I priede nurodytomis 
charakteristikomis, jos santrumpa yra 
ATV; 
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Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. L kategorijos transporto priemonėms 
priskiriamos variklinės dviratės, triratės ir 
keturratės transporto priemonės, kurių 
kategorijos nurodytos kitose dalyse ir I 
priede, įskaitant motorinius dviračius, 
dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir 
triračius motociklus, motociklus su 
priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius 
kvadraciklus, lengvuosius ir sunkiuosius 
mažalitražius automobilius.

1. L kategorijos transporto priemonėms 
priskiriamos variklinės dviratės, triratės ir 
keturratės transporto priemonės, kurių 
kategorijos nurodytos kitose dalyse ir I 
priede, įskaitant motorinius dviračius, 
dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir 
triračius motociklus, motociklus su 
priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius 
kvadraciklus, visureigius, lengvuosius ir 
sunkiuosius mažalitražius automobilius.

Pagrindimas

Visureigiai turėtų būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį siekiant išvengti, kad nebūtų 
piktnaudžiaujama aiškinant kelių ir ne kelių transporto priemonių skirtumus. Dauguma 
visureigių gali būti ir dažnai naudojami ir viešuosiuose keliuose. Taigi jie turi taip pat atitikti 
minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto ii a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) specialios paskirties transporto 
priemonės: 
– enduro motociklai;
– trialo motociklai.

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms 
transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento 
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taikymo sritį.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies g punkto ii a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) L7Ce pakategorės transporto 
priemonė (visureigis).

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms 
transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento 
taikymo sritį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų 
priežasčių manyti, kad transporto 
priemonė, sistema, komponentas ar atskiras 
techninis mazgas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, ypač jei jis neatitinka 
patvirtintojo tipo, jie neturi parduoti ar 
registruoti transporto priemonės, sistemos, 
komponento ar atskiro techninio mazgo, 
kol jo atitiktis nebus užtikrinta. Be to, jei 
jie mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, 
kad transporto priemonė, sistema, 
komponentas ar atskiras techninis mazgas 
kelia pavojų, jie turi apie tai informuoti 
gamintoją ir rinkos priežiūros ir 
patvirtinimo institucijas.

3. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų 
priežasčių manyti, kad transporto 
priemonė, sistema, komponentas ar atskiras 
techninis mazgas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, ypač jei jis neatitinka 
patvirtintojo tipo, jie turi susisiekti su 
kompetentingomis institucijomis ir neturi 
parduoti ar registruoti transporto 
priemonės, sistemos, komponento ar 
atskiro techninio mazgo, kol nebus gavę 
kompetentingų institucijų patvirtinimo, 
kad tai atitinka šį reglamentą. Be to, jei jie 
mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, 
kad transporto priemonė, sistema, 
komponentas ar atskiras techninis mazgas 
kelia pavojų, jie turi apie tai informuoti 
gamintoją ir rinkos priežiūros ir 
patvirtinimo institucijas.

Pakeitimas 14
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu platintojai mano ar turi pagrįstų 
priežasčių manyti, kad transporto 
priemonė, sistema, komponentas ar atskiras 
techninis mazgas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, jie neturi parduoti ar 
registruoti transporto priemonės, sistemos, 
komponento ar atskiro techninio mazgo 
arba neleisti pradėti jų eksploatuoti, kol jų 
atitiktis nebus užtikrinta.

1. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų 
priežasčių manyti, kad transporto 
priemonė, sistema, komponentas ar atskiras 
techninis mazgas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, ypač jei jis neatitinka 
patvirtintojo tipo, jie turi susisiekti su 
kompetentingomis institucijomis ir neturi 
parduoti ar registruoti transporto 
priemonės, sistemos, komponento ar 
atskiro techninio mazgo, kol nebus gavę 
kompetentingų institucijų patvirtinimo, 
kad tai atitinka šį reglamentą, arba turi
neleisti pradėti jų eksploatuoti, kol jų 
atitiktis nebus užtikrinta.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ketverius metus po 82 straipsnio antroje 
pastraipoje nurodytos datos visose naujose 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae ir L7Ae 
pakategorių transporto priemonėse turi būti 
įrengta pirmo etapo transporto priemonėje 
montuojama diagnostikos (OBD) sistema, 
kuria vykdoma stebėsena ir pranešama apie 
elektrinės grandinės tolygumą, trumpąjį 
jungimą ir atviras elektros grandines, 
variklio ir transporto priemonės valdymo 
sistemų elektros grandinės nuoseklumą
(OBD I).

1. Ketverius metus po 82 straipsnio antroje 
pastraipoje nurodytos datos visose naujose 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae ir L7Ce
pakategorių transporto priemonėse turi būti 
įrengta pirmo etapo transporto priemonėje 
montuojama diagnostikos (OBD) sistema, 
kuria vykdoma stebėsena ir pranešama apie 
elektrinės grandinės tolygumą, trumpąjį 
jungimą ir atviras elektros grandines, 
variklio ir transporto priemonės valdymo 
sistemų elektros grandinės nuoseklumą
(OBD I).

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 21 straipsnio 4 dalį Komisijai 
priėmus sprendimą, per aštuonerius metus 
nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje 
nurodytos datos be OBD I etapo sistemos 
visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6e ir
L7Ae pakategorių transporto priemonėse 
turi būti taip pat sumontuota antro etapo 
transporto priemonių diagnostikos sistemos 
įranga, kuria stebimi ne vien gedimai, bet ir 
sistemų, komponentų ar atskirų techninių 
mazgų dėvėjimasis per transporto 
priemonės eksploatavimo laikotarpį (OBD 
II), su sąlyga, kad jos ekonominis 
efektyvumas bus įrodytas 21 straipsnio 4 ir 
5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai 
tyrime.

4. Pagal 21 straipsnio 4 dalį Komisijai 
priėmus sprendimą, per aštuonerius metus 
nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje 
nurodytos datos be OBD I etapo sistemos 
visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6e, L7Ae 
ir L7Ce pakategorių transporto priemonėse 
turi būti taip pat sumontuota antro etapo 
transporto priemonių diagnostikos sistemos 
įranga, kuria stebimi ne vien gedimai, bet ir 
sistemų, komponentų ar atskirų techninių 
mazgų dėvėjimasis per transporto 
priemonės eksploatavimo laikotarpį (OBD 
II), su sąlyga, kad jos ekonominis 
efektyvumas bus įrodytas 21 straipsnio 4 ir 
5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai 
tyrime.

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi pagal 1 dalį pateikta 
informacija Komisija ne vėliau kaip 2019 
m. sausio 1 d. Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia šio reglamento taikymo 
ataskaitą.

2. Remdamasi pagal 1 dalį pateikta 
informacija Komisija ne vėliau kaip 2017 
m. sausio 1 d. Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia šio reglamento taikymo 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje atsižvelgiama į 
naujas technologijas, sukurtas kelių 
saugai gerinti, pvz., susidūrimo testų 
standartus  ir papildomus funkcinio 
saugumo reikalavimus, pvz., susijusius su 
pagalbos iškvietimo sistema „E-call“ arba 
pažangia greičio apribojimo sistema 
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(angl. ISA), įspėjimo apie greitį posūkio 
metu sistemas, automatinio slėgio 
padangose nustatymo ir naujas 
apšvietimo sistemas, kuriomis tokios 
transporto priemonės skiriasi nuo kitų 
kelių eismo dalyvių. Remdamasi ta 
ataskaita, Komisija siūlo reikalingus šio 
reglamento pakeitimus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Transporto priemonių kategorijos ir transporto priemonių tipai. Pakategorė 
L1Be. 3) kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Didžiausias konstrukcinis greitis < 25 
km/h

3) Didžiausias konstrukcinis greitis ≤ 45 
km/h

Pagrindimas

Kategorija turėtų būti pakoreguota atsižvelgiant į ES vairuotojo pažymėjime pateikiamas 
apibrėžtis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Kategorija L3e. Pakategorė L3e Specialios paskirties transporto priemonės 
(nauja) po pakategorės L3e-A3

Pakeitimas

8) Didžiausias sėdynės 
aukštis – 700 mm
9) Mažiausia važiuoklės 
prošvaisa – 280 mm
10) Didžiausia degalų 
bako talpa – 4 l

L3e – Specialios 
paskirties transporto 
priemonės

Trialo motociklas

11) Mažiausias bendras 
pavaros santykinis dydis, 
įjungus didžiausią pavarą 
(pirminis santykinis dydis 
*  pavaros santykinis 
dydis *  paskutinės 
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pavaros santykinis dydis) 
– 7,5
12) Paruoštos važiuoti 
transporto priemonės (be 
vairuotojo) masė ne 
daugiau nei 100 kg 
13) Be sėdimosios vietos 
keleiviams
8) Mažiausias sėdynės 
aukštis – 900 mm
9) Mažiausia važiuoklės 
prošvaisa – 310 mm
10) Mažiausias bendras 
pavaros santykinis dydis, 
įjungus didžiausią pavarą 
(pirminis santykinis dydis 
*  pavaros santykinis 
dydis *  paskutinės 
pavaros santykinis dydis) 
– 6,0.
11) Paruoštos važiuoti 
transporto priemonės (be 
vairuotojo) masė ne 
daugiau nei 140 kg  

Enduro motociklas

12) Be sėdimosios vietos 
keleiviams

Pagrindimas

Daugelis enduro motociklų ir trialo motociklų gali būti ir dažnai naudojami ir viešuosiuose 
keliuose. Taigi jie turi atitikti minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus.  
Todėl siūloma numatyti papildomą pakategorę, skirtą enduro motociklams ir trialo 
motociklams. Kalbant apie pakategorės kriterijus, pasakytina, kad kaip išeities taškas 
pasiūlyti galimi kriterijai, dėl kurių šiuo metu vyksta diskusijos ir kurie vykstant teisėkūros 
procedūrai gali būti patobulinti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Kategorija L7e. Pakategorė L7Ce (nauja) po pakategorės L7Be-P

Pakeitimas

L7Ce Visureigis 8) Didžiausias 
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konstrukcinis greitis – 60 
km/h
9) Balno tipo sėdynė
10) Droselio sklendė
11) Galinis sukabinimo 
įtaisas: vilkties svoris > 
4X nuosavo svorio>274 
kg atlikus stiprumo testą, 
bet tai neturi būti 
laikoma leistinu 
priekabos svoriu
12) Paruoštos važiuoti 
transporto priemonės 
masė <400 kg
13) Važiuoklės prošvaisa 
>180 mm
14) Transporto 
priemonės ratų bazės ir 
važiuoklės prošvaisos 
santykis <6

Pagrindimas

Nors visureigiai sukurti naudoti ne keliuose, dauguma jų gali būti ir dažnai naudojami ir 
viešuosiuose keliuose. Taigi jie turi taip pat atitikti minimalius funkcinio saugumo naudojant 
keliuose reikalavimus. Todėl siūloma numatyti papildomą pakategorę, skirtą visureigiams. 
Kalbant apie pakategorės kriterijus, pasakytina, kad kaip išeities taškas pasiūlyti galimi 
kriterijai, dėl kurių šiuo metu vyksta diskusijos ir kurie vykstant teisėkūros procedūrai gali 
būti patobulinti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Transporto priemonių kategorijos. 2 eilutė. 10 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

L7Ae L7Ae ir L7Ce

Pagrindimas

Visureigiai (L7Ce kategorija) yra daugiau ar mažiau panašūs į kelių kvadraciklus (kategorija 
L7Ae), taigi jie turėtų atitikti tuos pačius ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Deleguotajame 
akte turėtų būti nustatyti išsamūs reikalavimai atsižvelgiant atkirai į kiekvieną pakategorę.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 12 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

L7Ce Visureigis 20

Pagrindimas
Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) 
Euro 3(4). Transporto priemonės kategorija L1Be. Suminė visų angliavandenilių ir azoto 
oksidų masė. 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1200 -

Pagrindimas

„Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais anksčiau (iki 2014 m.), nes 
mopedai – tai problematiškiausia L pakategorės transporto priemonė kalbant apie išmetamų 
teršalų kiekį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) 
Euro 3(4). Transporto priemonės kategorija L1Be. Visų angliavandenilių masė. 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 630

Pagrindimas

„Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais anksčiau (iki 2014 m.), nes 
mopedai – tai problematiškiausia L pakategorės transporto priemonė kalbant apie išmetamų 
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teršalų kiekį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) 
Euro 3(4). Transporto priemonės kategorija L1Be. Azoto oksidų masė (NOx). 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 170

Pagrindimas

„Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais anksčiau (iki 2014 m.), nes 
mopedai – tai problematiškiausia L pakategorės transporto priemonė kalbant apie išmetamų 
teršalų kiekį.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) 
Euro 3(4). 1 ir 2 stulpeliai. 7 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

L5Be Komercinis triratis
Pakeitimas

Komercinis triratisL5Be

L7Ce – Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A2) 
Euro 4(5). 1 ir 2 stulpeliai. 7 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

L5Be Komercinis triratis
Pakeitimas

Komercinis triratisL5Be

L7Ce – Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas. C) Garavimo išlakų ribinės vertės. C2) Euro 5(6). 1 ir 2 stulpeliai. 8 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

L5Be Komercinis triratis

Pakeitimas
Komercinis triratisL5Be

L7Ce – Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas. D) Garso lygio ribinės vertės – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6). 1, 2, 3 ir 5 
stulpeliai. 12 a eilutė (nauja)

Pakeitimas
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L7Ce Visureigis 80 80

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedas. A) L kategorijos transporto priemonių patvarumo rida. 1 stulpelio 4 eilutės 
5 a punktas (naujas). 2 stulpelio 4 eilutės 5 a punktas (naujas)

Pakeitimas
L7Ce – Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su 
saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo lentelės trečio stulpelio pirmos eilutės a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Nauji L3e-A1 pakategorės 
motociklai(27), kurie parduoti, registruoti 
ar pradėti eksploatuoti ir juose turi būti 
sumontuota antiblokavimo(28) ar 
kombinuota stabdžių sistema(29) arba, 
gamintojo pasirinkimu, abiejų tipų 
pažangiosios stabdžių sistemos

Išbraukta.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo lentelės trečio stulpelio pirmos eilutės b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Nauji L3e–A2 ir L3e–A3 pakategorių 
motociklai, kurie parduoti, registruoti ar 
pradėti eksploatuoti ir kuriuose turi būti 
sumontuota antiblokavimo stabdžių 
sistema

b) Nauji L3e–A1, L3e–A2 ir L3e–A3 
pakategorių motociklai(27), kurie parduoti, 
registruoti ar pradėti eksploatuoti ir 
kuriuose ant abiejų ratų turi būti 
sumontuota antiblokavimo stabdžių 
sistema(28)

Pagrindimas

Reikalavimas, kad būtų sumontuota privaloma antiblokavimo stabdžių sistema, turėtų būti 
taikomas ir L3e–A1 pakategorės motociklams, nes šios kategorijos motociklus naudoja daug 
jaunų ir nepatyrusių vairuotojų. Antiblokavimo stabdžių sistema veikia veiksmingiau, kai 
sumontuojama ant abiejų ratų.
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