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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanginė dalis

Pasiūlymu dėl reglamento supaprastinami kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių 
transporto priemonių registravimo formalumai ir sąlygos. Pasiūlymu nustatomos tik 
perregistravimo sąlygos ir jis netaikomas nei pradinėms transporto priemonių registravimo 
procedūroms valstybėje narėje, nei variklinių transporto priemonių registracijai trečiojoje 
šalyje.

Atsižvelgdama į tokią tiksliai nustatytą taikymo sritį, Komisija norėtų sumažinti ir 
supaprastinti dabartinius registravimo formalumus ir pasiekti šiuos pagrindinius tikslus:

– užtikrinti laisvą variklinių transporto priemonių judėjimą Europos Sąjungoje;

– sumažinti administracinę naštą piliečiams, įmonėms ir registravimo institucijoms pagal 
2010 m. ES pilietybės ataskaitą „Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ (2010 m. spalio 27 d. 
Komisijos pasiūlymas COM(2010) 0603);

– užtikrinti kelių eismo saugą;

– tęsti kovą su netinkamu transporto priemonių registracijos dokumentų naudojimu ir 
vagystėmis laikantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimo 2004/919/EB dėl kovos su
tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis (OL L389, 
2004 12 30, p.28), nuostatų.

 Todėl šiame pasiūlyme bus:

– paaiškinta, kurioje valstybėje narėje turėtų būti registruojama iš vienos valstybės narės į kitą 
perkeliama variklinė transporto priemonė, nustatant įprastinės gyvenamosios vietos sąvoką ir 
apibrėžiant jos kriterijus tekste;

– nustatytas suderintas šešių mėnesių laikotarpis, per kurį registracijos liudijimo turėtojas, 
kuris savo įprastinę gyvenamąją vietą perkėlė į kitą valstybę narę, turi kreiptis dėl 
perregistravimo;

– organizuotas įvairių registravimo institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis duomenimis 
elektroninėmis priemonėmis;

– organizuotas kitoje valstybėje narėje išduotų dokumentų ir atliktos techninės apžiūros 
pripažinimas;

– tiksliai apibrėžta, kokiais atvejais registravimo institucijos turi teisę atsisakyti registruoti 
variklinę transporto priemonę, įregistruotą kitoje valstybėje narėje.

2. Su transportu susiję pasiūlymo aspektai
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Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama sumažinti administracinę 
naštą piliečiams ir įmonėms sprendžiant su transportu susijusius klausimus. Transporto ir 
turizmo komitetas jau pareiškė savo nuomonę dėl 20 pagrindinių Europos piliečių ir įmonių 
susirūpinimą keliančių klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo (2012/2044(INI)) ir nurodė 
savo poziciją dėl tarpvalstybinio automobilių perkėlimo supaprastinimo.

Taigi, pranešėjo pateikiamais pakeitimais siekiama įtraukti komiteto nuomonę ir didžiausią
dėmesį skirti procedūros supaprastinimui, užtikrinant kuo didesnę kelių eismo saugą. Todėl 
pranešėjas pabrėžia būtinybę visapusiškai įgyvendinti ES teisės principus dėl automobilių 
registravimo kitoje valstybėje narėje.

Pranešėjas taip pat pripažįsta Europos Komisijos 2012 m. liepos 13 d. pateiktą techninės 
apžiūros paketą ir pabrėžia jo suderinamumo su šiuo pasiūlymu svarbą.

Pranešėjas džiaugiasi, kad pasiūlyme buvo tinkamai atsižvelgta į duomenų apsaugos 
reikalavimus ir kad į jį buvo aiškiai įtrauktos kelios specialios duomenų apsaugos priemonės. 
Atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m. liepos 9 d. 
pateiktą nuomonę, jis pateikia pasiūlymų dėl konkretesnių nuostatų, kuriomis iš esmės 
siekiama patikslinti Komisijos pasiūlymą.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) laisvas prekių judėjimas – tai 
Europos Sąjungos pagrindas. Nepaisant 
to, ES piliečiai susiduria su sudėtingais 
formalumais, visų pirma susijusiais su jų 
transporto priemonės perregistravimu 
kitoje valstybėje narėje ir papildomomis 
išlaidomis¹. Siekiant supaprastinti 
tarpvalstybinį automobilių perkėlimą, turi 
būti visapusiškai įgyvendinti ES teisės dėl 
automobilių registravimo kitoje valstybėje 
narėje principai ir nustatyti aukšti 
suderintų registracijos liudijimų saugumo 
standartai, kad būtų sumažintos pavogtų 
transporto priemonių aprūpinimo 
suklastotais registracijos liudijimais 
galimybės ar sumažėtų tokių automobilių 
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perregistravimo atvejų;
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Transporto ir turizmo komiteto nuomone dėl 20 pagrindinių 
Europos piliečiams ir įmonėms nerimą keliančių klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo 
(2012/2044(INI)) ir jame pabrėžiama būtinybė visapusiškai įgyvendinti taikytinus ES teisės 
aktus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms. 
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros pripažinimą ir kuria 
būtų organizuojamas kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms. 
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros (kaip numatyta 
Reglamente 2013/...xx dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų 
periodinės techninės apžiūros, 
Reglamente 2013/...xx dėl Sąjungoje 
važinėjančių komercinių transporto 
priemonių techninio patikrinimo kelyje ir 
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Direktyvoje 2013/...xx dėl transporto 
priemonių registracijos dokumentų)
pripažinimą ir kuria būtų organizuojamas 
kompetentingų institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reglamentą susieti su šiuo metu Parlamento svarstomu techninės 
apžiūros paketu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms. 
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros pripažinimą ir kuria 
būtų organizuojamas kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis;

(5) kitoje valstybėje narėje įregistruotų 
variklinių transporto priemonių registraciją 
apsunkina valstybėse narėse taikomi 
sudėtingi registracijos formalumai, ypač 
pareiga pateikti šias transporto priemones 
papildomiems patikrinimams, kad prieš 
įregistruojant būtų įvertinta bendra jų būklė 
arba kad jos būtų identifikuotos. Todėl 
būtina supaprastinti šiuos formalumus, kad 
būtų užtikrintas laisvas variklinių 
transporto priemonių judėjimas ir kad būtų 
sumažinta administracinė našta piliečiams, 
įmonėms bei registravimo institucijoms. 
Ypač piliečiams ar įmonėms, įsigyjantiems 
kitoje valstybėje narėje įregistruotą 
variklinę transporto priemonę, reikėtų 
numatyti supaprastintą registracijos 
procedūrą, kuri apimtų kitoje valstybėje 
narėje išduotų dokumentų bei atliktos 
techninės apžiūros pripažinimą ir kuria 
būtų organizuojamas kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas dėl keitimosi 
trūkstamais duomenimis; ypatingą dėmesį 
reikia skirti kovai su odometrų duomenų 
klastojimu ir jo poveikiui vartotojų 
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pasitikėjimui vykdant tarpvalstybinę 
prekybą ir kelių eismo saugai;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šiuo reglamentu nedaroma žala 
svarbiems principams ir apsaugos 
priemonėms, susijusioms su kelių eismo 
sauga. Siekiant sumažinti administracinę 
naštą piliečiams ir pramonei bei užtikrinti 
dinamišką techninės apžiūros metodų ir 
turinio kūrimą, labai svarbu suderinti 
variklinių transporto priemonių ir jų 
priekabų techninės apžiūros taisykles. 
Siekiant, kad valstybės narės abipusiškai 
pripažintų atliktą techninę apžiūrą, turi 
būti nustatytos bendros apibrėžtys ir 
palyginami apžiūros standartai, kurių 
turėtų laikytis visos valstybės narės;

Pagrindimas

Vykdant supaprastintą kitoje valstybėje narėje registruotų transporto priemonių registravimo 
procedūrą neturėtų būti reikalaujama atlikti papildomos techninės apžiūros, išskyrus tam 
tikrus, tinkamai pagrįstus atvejus. Todėl itin svarbu, kad būtų laikomasi Europos standartų ir 
kad juos įgyvendintų visos valstybės narės. Taip pat žr. Komiteto nuomonę dėl 20 pagrindinių 
Europos piliečiams ir įmonėms nerimą keliančių klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo 
(2012/2044(INI)).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/82/ES, kuria sudaromos 
palankesnės sąlygos keistis informacija 
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tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo 
saugos taisyklių pažeidimus, siekiant, kad 
valstybės narės, kurioje pateiktas 
prašymas įregistruoti transporto 
priemonę, kuri jau įregistruota kitoje 
valstybėje narėje, valdžios institucijos 
galėtų patikrinti, ar užbaigta galima su ta 
transporto priemone susijusių kelių eismo 
taisyklių pažeidimo nagrinėjimo 
procedūra;

Pagrindimas

Pasiūlyme turėtų būti pateiktos nuostatos kelių eismo saugai gerinti ir kovoti su 
nebaudžiamumu už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Todėl institucijoms reikėtų sudaryti 
sąlygas prieš įregistruojant transporto priemonę patikrinti, ar nevyksta su ja susijusi kelių 
eismo taisyklių pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybės narės turi užtikrinti, kad 
transporto priemonių registravimo 
institucijos laikytųsi šio reglamento 
reikalavimų. Todėl jos turi įgyvendinti su 
abipusiu pripažinimu ir elektroniniu 
duomenų keitimusi susijusias nuostatas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms
transporto priemonėms:

1. Šis reglamentas taikomas registruojant 
šias variklines transporto priemones:

Pagrindimas

Paaiškinamas reglamento tikslas.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus šešiems mėnesiams kitoje 
valstybėje narėje įregistruotos ir esančios 
transporto priemonės savininkas vis dar 
gali prašyti savo transporto priemonę 
įregistruoti gyvenamojoje valstybėje 
narėje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamos registravimo taisyklės tuo atveju, kai pilietis turi vieną 
transporto priemonę gyvenamojoje valstybėje narėje ir kitą transporto priemonę, kuri lieka 
kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Renkant ir tvarkant pirmoje dalyje 
minimus duomenis laikomasi Europos ir 
nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m. 
liepos 9 d. nuomonę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) jei kitos privalomos techninės 
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apžiūros liudijimo išdavimo data praėjusi.

Pagrindimas

Jei techninės apžiūros liudijimo išdavimo data praėjusi, transporto priemonių registravimo 
institucija turi atlikti tokio automobilio techninę apžiūrą, kad būtų užtikrinta kelių eismo 
sauga.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įregistravus kitoje valstybėje narėje 
įregistruotą transporto priemonę, 
atitinkama transporto priemonių 
registravimo institucija nedelsdama apie tai 
praneša valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė paskutinį kartą įregistruota, 
registravimo institucijai, remdamasi 
7 straipsniu.

5. Kai vienoje valstybėje narėje 
įregistruota transporto priemonė 
perregistruojama kitoje valstybėje narėje, 
atitinkama transporto priemonių 
registravimo institucija nedelsdama apie tai 
praneša valstybės narės, kurioje transporto 
priemonė paskutinį kartą įregistruota, 
registravimo institucijai, remdamasi 
7 straipsniu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kai nėra variklinių transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
draudimo, tačiau šis draudimas yra 
būtina transporto priemonės registravimo 
sąlyga;

Pagrindimas

Variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas itin prisideda 
prie asmenų, nukentėjusių per eismo įvykius, apsaugos ir jis turi likti būtina transporto 
priemonių registravimo sąlyga šalyse, kurios šį principą taiko nacionaliniuose teisės aktuose.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pavogti, išskyrus atvejus, kai 
registracijos liudijimo turėtojas gali aiškiai 
įrodyti transporto priemonės nuosavybę;

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pamesti ar pavogti, išskyrus 
atvejus, kai registracijos liudijimo turėtojas 
gali aiškiai įrodyti arba transporto 
priemonės nuosavybę, arba tai, kad jis yra 
teisėtas registracijos dokumentų turėtojas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad teisėtas registracijos dokumentų turėtojas gali 
teisiškai skirtis nuo transporto priemonės savininko ir todėl, aiškiai įrodęs savo padėtį, jis 
gali išvengti institucijų sprendimo atsisakyti įregistruoti transporto priemonę.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) praėjusi kitos privalomos techninės 
apžiūros liudijimo išdavimo data.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 4 straipsnio pakeitimu, pagal kurį registravimo institucija gali atlikti 
transporto priemonės techninę apžiūrą, jei privalomos techninės apžiūros liudijimo išdavimo 
data praėjusi.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pavogti, išskyrus atvejus, kai 

ii) transporto priemonės registracijos 
dokumentai pamesti ar pavogti, išskyrus 
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registracijos liudijimo turėtojas gali aiškiai 
įrodyti transporto priemonės nuosavybę;

atvejus, kai registracijos liudijimo turėtojas 
gali aiškiai įrodyti transporto priemonės 
nuosavybę ar tai, kad jis yra teisėtas 
registracijos dokumentų turėtojas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad teisėtas registracijos dokumentų turėtojas gali 
teisiškai skirtis nuo transporto priemonės savininko ir todėl, aiškiai įrodęs savo padėtį, jis 
gali išvengti institucijų sprendimo atsisakyti įregistruoti transporto priemonę.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad būtų nustatytos bendros procedūros ir 
sąlygos, taikytinos 2 dalyje nurodytai 
programinei įrangai, įskaitant duomenų, 
kuriais keičiamasi, formatą, elektroninės 
paieškos nacionaliniuose elektroniniuose 
registruose ir prieigos prie jų technines 
procedūras, prieigos procedūras ir saugos 
mechanizmus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami taikant 12 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad būtų nustatytos bendros procedūros ir 
sąlygos, taikytinos 2 dalyje nurodytai 
programinei įrangai, įskaitant duomenų, 
kuriais keičiamasi, formatą, elektroninės 
paieškos nacionaliniuose elektroniniuose 
registruose ir prieigos prie jų technines 
procedūras, prieigos procedūras ir saugos 
mechanizmus.

Komisija taip pat nuolat vertina apsaugos 
priemonių, susijusių su duomenų, kuriais 
keičiamasi, apsauga, tinkamumą 
atsižvelgdama į technologinę plėtrą ir 
rizikos raidą. Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kad prireikus 
atnaujintų apsaugos priemones.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m. 
liepos 9 d. nuomonę.

Pakeitimas 17
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji prekiauja transporto priemonėmis
arba teikia jų remonto, priežiūros arba 
bandymo paslaugas;

b) ji gamina transporto priemones arba 
jomis prekiauja, arba teikia jų remonto, 
priežiūros arba bandymo paslaugas;

Pagrindimas

Svarbu, kad į šią dalį būtų įtraukta transporto priemonių gamintojų veikla, nes ją vykdant taip 
pat būtina išduoti profesinės paskirties registracijos liudijimus, kaip ir vykdant kitą išvardytą 
veiklą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ji yra geros reputacijos ir turi reikiamą 
profesinę kompetenciją.

c) ji turi reikiamą profesinę kompetenciją.

Pagrindimas

Reputacija yra subjektyvus vertinimo kriterijus, todėl šiam reglamentui jis netaikomas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Transporto priemonės profesinės 
paskirties registracijos liudijimai galioja 
ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Liudijimai 
nebegalioja, kai nesilaikoma bent vieno iš 
šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kriterijų.
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Pagrindimas

Transporto priemonės profesinės paskirties registracijos liudijimų galiojimas turėtų būti 
laikomas esminiu dalyku, kurio nepakanka nustatyti tik deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad nustatytų transporto priemonės 
profesinės paskirties liudijimo formatą ir 
modelį.

Išbraukta.

Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Transporto priemonės profesinės paskirties liudijimo formatas ir modelis nustatyti 
Direktyvoje 1999/37/EB. Todėl šį aspektą reikėtų nagrinėti persvarstant šią direktyvą (kurią 
šiuo metu nagrinėja Europos Parlamentas ir Taryba), o ne šį reglamentą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šio straipsnio nuostatos nedaro 
poveikio galiojančioms nacionalinėms 
taisyklėms, susijusioms su laikinąja ir 
profesinės paskirties registracija.

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas variklinių transporto priemonių perregistravimui kitoje valstybėje 
narėje. Siekiama paaiškinti, kad su laikinąja ir profesinės paskirties registracija susijusioms 
nacionalinės teisės nuostatoms nedaromas poveikis.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Transporto priemonių registravimo 
institucijos užtikrina nesudėtingą 
visuomenės prieigą prie duomenų, 
susijusių su transporto priemonių 
registravimu, tvarkymo taisyklių, įskaitant 
informaciją apie išsaugojimo terminus ir 
Direktyvos 95/46/EB 10 ir 
11 straipsniuose numatytą reikalingą 
informaciją.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 m. 
liepos 9 d. nuomonę.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. Jei ši 
ataskaita buvo parengta, įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba prieštarauja tokiam 
pratęsimui likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.
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Pagrindimas

Atspindima įprastinė Parlamento pozicija, kad įgaliojimai neturėtų būti suteikiami neribotam 
laikotarpiui ir kad Komisija turėtų pranešti, kaip ji pasinaudojo savo įgaliojimais, prieš 
apsvarstant įgaliojimų pratęsimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [ketveri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, jei būtina, pateikia 
atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento 
keitimo ir kitų Sąjungos aktų suderinimo , 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio 
administracinio supaprastinimo galimybes 
piliečiams ir įmonėms.

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [dveji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, jei būtina, pateikia 
atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento 
keitimo ir kitų Sąjungos aktų suderinimo , 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio 
administracinio supaprastinimo galimybes 
piliečiams ir įmonėms.

Pagrindimas

Sutrumpinus Komisijos ataskaitos pateikimo Parlamentui ir Tarybai terminą bus pagerinta 
teisės aktų kontrolė.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [ketveri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, jei būtina, pateikia 
atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento 
keitimo ir kitų Sąjungos aktų suderinimo , 
visų pirma atsižvelgiant į tolesnio 
administracinio supaprastinimo galimybes 
piliečiams ir įmonėms.

Komisija pateikia šio reglamento vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki [ketveri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Šioje ataskaitoje taip pat 
pateikiama informacija apie tai, kaip 
skirtingos valstybės narės įgyvendina 
reglamentą nacionaliniu lygmeniu. 
Komisija, jei būtina, pateikia atitinkamus 
pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo ir 
kitų Sąjungos aktų suderinimo , visų pirma 
atsižvelgiant į tolesnio administracinio 
supaprastinimo galimybes piliečiams ir 
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įmonėms.
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