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Pakeitimas 37
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pakeitimas

Europos Parlamentas atmetė Komisijos 
pasiūlymą.

Or. nl

Pakeitimas 38
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pakeitimas

Europos Parlamentas atmetė Komisijos 
pasiūlymą.

Or. nl

Pagrindimas

Šis pasiūlymas nekuria jokios pridėtinės vertės. Turimų direktyvų pakanka ir jų keisti 
nereikia. ES teisės aktais neįmanoma pagerinti kelių eismo saugos.
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Pakeitimas 39
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas
DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTO

DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVOS

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)
(Šį pakeitimą reikia padaryti visame tekste 
atitinkamose vietose.)

Or. de

Pakeitimas 40
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. nl
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Pakeitimas 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. fr

Pagrindimas

Taikant subsidiarumo principą ir pagal ankstesnius ES teisės aktus dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros reikėtų parengti direktyvą, o ne reglamentą. 

Pakeitimas 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

dėl motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinę teisinę priežiūros formą ir parengti ne reglamentą, o direktyvą, 
kad valstybės narės galėtų pačios parengti nuostatas dėl periodinės motorinių transporto 
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priemonių apžiūros organizavimo. Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto tekstui.

Pakeitimas 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) techninė apžiūra yra platesnio režimo, 
kuriuo užtikrinama, kad naudojamos 
transporto priemonės išliktų saugios ir 
aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, 
dalis. Šis režimas turėtų apimti visų 
transporto priemonių periodines technines 
apžiūras ir komercinio kelių transporto 
veikloje naudojamų transporto priemonių 
techninius patikrinimus keliuose, taip pat 
nuostatas dėl transporto priemonių 
registracijos procedūros siekiant užtikrinti, 
kad tiesioginį pavojų kelių eismo saugai 
keliančios transporto priemonės nebūtų 
naudojamos keliuose;

(3) techninė apžiūra yra platesnio režimo, 
kuriuo užtikrinama, kad naudojamos 
transporto priemonės išliktų saugios ir 
aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, 
dalis. Šis režimas turėtų apimti visų 
transporto priemonių periodines technines 
apžiūras ir komercinio kelių transporto 
veikloje naudojamų transporto priemonių 
techninius patikrinimus keliuose, taip pat 
nuostatas dėl transporto priemonių 
registracijos procedūros. Periodinės 
techninės apžiūros turėtų būti pagrindinė 
priemonė tinkamai techninei būklei 
užtikrinti. Komercinių transporto 
priemonių patikrinimai keliuose turėtų tik 
papildyti periodines technines apžiūras ir 
turėtų būti taikomi tiesioginį pavojų eismo 
saugai keliančioms transporto 
priemonėms; 

Or. en

Pakeitimas 44
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) visos viešuosiuose keliuose 
naudojamos transporto priemonės, 
nepažeidžiant reikalavimų atlikti 
periodines technines apžiūras, privalo būti 
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tinkamos techninės būklės visą laiką, kai 
yra naudojamos;

Or. en

Pagrindimas

Periodinės techninės apžiūros yra platesnio techninės būklės palaikymo režimo dalis –
pirmasis reikalavimas transporto priemonių savininkams yra užtikrinti, kad jų transporto 
priemonė būtų tinkamos techninės būklės visą laiką, kai yra naudojama.

Pakeitimas 45
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) techninės būklės palaikymo 
priemonių vykdymo užtikrinimas turėtų 
apimti transporto priemonių savininkams 
skirtas informavimo kampanijas, 
kuriomis būtų siekiama parengti gerąją 
patirtį ir suformuoti įpročius atlikti 
būtiniausius savo transporto priemonės 
patikrinimus;

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonių savininkų mokymas atlikti būtiniausius patikrinimus, pvz., padangų 
patikrinimus, yra svarbi techninės būklės palaikymo režimo dalis, kuri turėtų būti 
pabrėžiama.

Pakeitimas 46
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų 
ir nustatyta transporto priemonių saugos 
reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti 
periodinės techninės apžiūros režimą ir 
taip užtikrinti, kad rinkai pateiktos 
transporto priemonės visą jų naudojimo 
laiką atitiktų saugos standartus. Šis 
režimas turėtų būti taikomas transporto 
priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 
2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl 
dviračių ir triračių motorinių transporto 
priemonių, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 92/61/EEB18, 2007 m. rugsėjo 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų bei tokioms transporto 
priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių 
dalių ir atskirų techninių mazgų 
patvirtinimo pagrindus19, ir 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės 
ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 
keičiamos velkamosios įrangos, jų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų 
techninių mazgų tipo patvirtinimo ir 
panaikinančioje Direktyvą 74/150/EEB20;

Išbraukta.

__________________
20 OL L 20, 2002 5 9, p. 1.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į diskusiją dėl blogos motociklų būklės poveikio eismo įvykiams, atrodo 
netinkama dviratėms ir triratėms transporto priemonėms privalomai periodiškai atlikti 
techninę apžiūrą. Be to, kategorijos O1 priekabos, lengvesnės nei 500 kg, paprastai 
neregistruojamos, todėl atrodo, kad šioms transporto priemonėms neįmanoma privalomai 
taikyti periodiškos techninės apžiūros reikalavimo.
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Pakeitimas 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir 
nustatyta transporto priemonių saugos 
reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti 
periodinės techninės apžiūros režimą ir taip 
užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto 
priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų 
saugos standartus. Šis režimas turėtų būti 
taikomas transporto priemonėms, kurių 
kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/24/EB dėl dviračių ir triračių 
motorinių transporto priemonių, 
panaikinančioje Tarybos direktyvą 
92/61/EEB18, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/46/EB, nustatančioje motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus19, ir 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės 
ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 
keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, 
sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
tipo patvirtinimo ir panaikinančioje 
Direktyvą 74/150/EEB20;

(4) Sąjungoje priimta techninių standartų ir 
nustatyta transporto priemonių saugos 
reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti 
periodinės techninės apžiūros režimą ir taip 
užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto 
priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų 
saugos standartus. Valstybės narės galėtų 
sukurti nacionalinius reikalavimus, 
susijusius su technine apžiūra, taikomus
transporto priemonėms, kurių kategorijos 
nustatytos 2002 m. kovo 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/24/EB dėl dviračių ir triračių 
motorinių transporto priemonių, 
panaikinančioje Tarybos direktyvą 
92/61/EEB18; šios nuostatos turėtų būti 
taikomos transporto priemonėms, kurių 
kategorijos nustatytos 2007 m. rugsėjo 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/46/EB, nustatančioje motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus19, ir 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės 
ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 
keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, 
sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
tipo patvirtinimo ir panaikinančioje 
Direktyvą 74/150/EEB20;

Or. fr

Pakeitimas 48
Jacqueline Foster
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) tikimasi, kad visos transporto 
priemonės yra tinkamos techninės būklės, 
kai naudojamos viešuosiuose keliuose, ir 
siekiant tai patvirtinti gali būti patikrintos 
bet kuriuo metu, kai yra naudojamos; 

Or. en

Pagrindimas

Visos viešuosiuose keliuose naudojamos transporto priemonės turėtų būti palaikomos 
tinkamos techninės būklės, kai yra naudojamos, ir jos bus tikrinamos visose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 49
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) yra aiški sąsaja tarp kelių eismo 
saugos lygio ir transporto priemonių 
techninių trūkumų skaičiaus. Statistikos 
duomenimis, 2009 m. Europos keliuose 
žuvo 35 000 žmonių. Darant prielaidą, 
kad dėl techninių trūkumų keliuose 
žūstančių žmonių skaičius yra 
proporcingas su šiais trūkumais 
susijusiam eismo įvykių skaičiui, gali būti, 
kad dėl transporto priemonių techninių 
trūkumų Sąjungos keliuose per metus 
žūsta daugiau nei 2 000 žmonių. 
Remiantis atliktais tyrimais, iš šio 
skaičiaus 900–1 100 žmonių galėjo nežūti, 
jei techninės apžiūros sistema būtų buvusi 
tinkamai patobulinta;

Išbraukta.

Or. nl
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Pagrindimas

Sąsaja yra ne tas pats, kas priežastinis ryšys. Kelių eismo saugumą šalyje labiau veikia 
infrastruktūros kokybė ir vairuotojų elgesys kelyje.

Pakeitimas 50
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) kadangi atsižvelgiant į tai, kad 
kiekvienas, iš anksto atskleidęs eismo 
saugai svarbų motorinės transporto 
priemonės trūkumą, padeda pašalinti 
būtent tą trūkumą ir taip išvengti eismo 
įvykio, sutaupytos su tokiu eismo įvykiu 
susijusios lėšos turėtų būti panaudotos 
premijų sistemai kurti;

Or. de

Pakeitimas 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) didelė kelių transporto priemonių 
išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis 
yra susijusi su nedidele transporto 
priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos 
neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % 
viso transporto priemonių parko išmeta 
25 % visų išmetamų teršalų. Todėl 
nustačius periodinės techninės apžiūros 
režimą sumažėtų vidutinis transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekis ir taip 
būtų prisidėta prie aplinkos gerinimo;

(6) didelė kelių transporto priemonių 
išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis 
yra susijusi su nedidele transporto 
priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos 
neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % 
viso transporto priemonių parko išmeta 
25 % visų išmetamų teršalų. Tai taikytina 
ir modernios konstrukcijos variklių 
išmetamiems didesniems kietųjų dalelių 
bei NOx kiekiams: juos reikia tikrinti 
paimant išsamesnį išlakų mėginį – be kita 
ko, elektroniniu tikrinimo prietaisu 
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tradiciškai patikrinant duslintuvo dujas 
turi būti praktiškai patikrinamas pačios 
transporto priemonės vidaus diagnostinės 
sistemos patikimumas ir veikimas, kad 
visa dujų išmetimo sistema būtų 
visapusiškai patikrinta, nes vien 
transporto priemonės vidaus diagnostinė 
sistema yra nepatikima. Todėl nustačius 
periodinės techninės apžiūros režimą 
sumažėtų vidutinis transporto priemonių 
išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų 
prisidėta prie aplinkos gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 52
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) modernių variklių kuro 
sunaudojimas mažinamas sudėtingomis 
variklio valdymo ir išmetamųjų dujų 
apdorojimo sistemomis. Tačiau jeigu šios 
sistemos netinkamai prižiūrimos ir 
suderintos, jos gali būti didesnio labai 
nuodingų nanodalelių ir NOx išmetimo 
priežastis. Todėl atliekant modernesnių 
transporto priemonių periodines 
technines apžiūras turėtų būti 
matuojamas ir išmetamųjų dujų kietųjų 
dalelių ir NOx kiekis;

Or. en

Pakeitimas 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję. 
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes išplėsti techninės apžiūros taikymo sritį, kad ji apimtų motorines dvirates ir trirates 
transporto priemones.

Pakeitimas 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję. 
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 

Išbraukta.
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didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Or. fr

Pakeitimas 55
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję. 
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 56
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, kad 
8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję. 
Motociklininkai yra didžiausios saugos 

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų nematyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję. 
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
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rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

Or. nl

Pagrindimas

Tyrimas, kuriuo remiamasi Europos Komisijos poveikio vertinime, tikrai to neparodo. 
8 %proc. eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklininkai, nustatyta, kad transporto priemonė 
turėjo techninių defektų. Neįrodyta, kad eismo įvykis įvyko būtent dėl to.

Pakeitimas 57
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iš patikimų tyrimo rezultatų matyti, 
kad 8 % eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 
motociklininkai, įvyko dėl techninių 
defektų arba yra su tais defektais susiję.
Motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400. Todėl apžiūros 
taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų 
didžiausios rizikos grupės eismo dalyvius, 
t. y. į ją įtraukti dvirates ir trirates 
motorines transporto priemones;

(7) motociklininkai yra didžiausios saugos 
rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kurios 
keliuose žūstančių žmonių skaičius didėja. 
Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius 
neproporcingai didelis – 2008 m. keliuose 
jų žuvo daugiau nei 1 400;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į diskusiją dėl blogos motociklų būklės poveikio eismo įvykiams, atrodo 
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netinkama dviratėms ir triratėms transporto priemonėms privalomai periodiškai atlikti 
techninę apžiūrą.

Pakeitimas 58
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant suderinti technines apžiūras 
ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 
nuostatų, visų L tipo transporto 
priemonių, išskyrus L1e ir L2e tipų 
transporto priemones, techninė apžiūra 
neturi pažeisti galios apribojimo iki 74 kW 
nuostatų, galiojančių kai kuriose 
valstybėse narėse;
__________________
1 OL L 60, 2013 2 2, p. 52.

Or. fr

Pakeitimas 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vietos transporto reikmėms vietoje 
sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės 
ūkio transporto priemonės, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 
nei 40 km/h. Jų keliama rizika yra 
analogiška su sunkvežimiais susijusiai 
rizikai, todėl šios kategorijos transporto 
priemonių techninė apžiūra turėtų būti 
atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

(8) komerciniams pervežimams keliais
vietoje sunkvežimių kai kuriais atvejais
naudojamos žemės ūkio transporto 
priemonės, kurių didžiausias projektinis 
greitis yra didesnis nei 40 km/h. Svarbu 
užtikrinti, kad tais atvejais, kai žemės ūkio 
transporto priemonės taip naudojamos, jų 
techninė apžiūra būtų atliekama taip pat, 
kaip sunkvežimių;

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė būtų taikoma ir didžiajai daugumai traktorių, net ir tiems, 
kurie retai važiuoja viešaisiais keliais, ir turėtų nemažų padarinių žemės ūkio pramonei ir 
kaimo bendruomenėms visoje Europoje.

Pakeitimas 60
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vietos transporto reikmėms vietoje 
sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės 
ūkio transporto priemonės, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 
nei 40 km/h. Jų keliama rizika yra 
analogiška su sunkvežimiais susijusiai 
rizikai, todėl šios kategorijos transporto 
priemonių techninė apžiūra turėtų būti 
atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

(8) vietos transporto reikmėms vietoje 
sunkvežimių kai kuriais atvejais
naudojamos žemės ūkio transporto 
priemonės, kurių didžiausias projektinis 
greitis yra didesnis nei 40 km/h. Jų keliama 
rizika yra analogiška su sunkvežimiais 
susijusiai rizikai, todėl daugiausia 
komerciniams pervežimams keliais 
naudojamų žemės ūkio transporto 
priemonių techninė apžiūra turėtų būti 
atliekama;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiau išdėstyta, kad vietoje sunkvežimių naudojamos žemės ūkio transporto 
priemonės yra ypatingas atvejis, kuris turėtų būti reglamentuojamas atskirai.

Pakeitimas 61
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vietos transporto reikmėms vietoje 
sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės 
ūkio transporto priemonės, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 

(8) vietos transporto reikmėms vietoje 
sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės 
ūkio transporto priemonės, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 
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nei 40 km/h. Jų keliama rizika yra 
analogiška su sunkvežimiais susijusiai 
rizikai, todėl šios kategorijos transporto 
priemonių techninė apžiūra turėtų būti 
atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;

nei 40 km/h. Jų keliama rizika yra 
analogiška su sunkvežimiais susijusiai 
rizikai, todėl šios kategorijos transporto 
priemonių techninė apžiūra turėtų būti 
atliekama taip pat, kaip sunkvežimių.
Kadangi šių transporto priemonių 
charakteristikos yra ypatingos, sprendimą, 
ar turi būti vykdoma periodinė šių 
transporto priemonių apžiūra, turi priimti 
valstybės narės atsižvelgdamos į įprastą jų 
naudojimą;

Or. es

Pagrindimas

Tai, kad T5 kategorijos transporto priemonės tam tikrose šalyse skirtingai naudojamos tais 
tikslais, kuriems buvo suprojektuotos, nepagrindžia jų įtraukimo į reglamentą. Šių transporto 
priemonių techninės charakteristikos yra ne tokios griežtos kaip sunkvežimių (N2 ir N3 
kategorijos), šios transporto priemonės kainuoja pigiau ir dėl jų vykdoma nesąžininga 
konkurencija sunkvežimių atžvilgiu. Kaip kompromisinis sprendimas valstybėms narėms 
turėtų būti palikta galimybė atlikti periodines šių transporto priemonių apžiūras.

Pakeitimas 62
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) istorinės vertės transporto priemonių 
paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos 
buvo pagamintos, istorinį palikimą, o 
viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik 
nenaudojamos, todėl valstybėms narėms 
turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių 
transporto priemonių periodinė techninė 
apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat 
valstybės narės turėtų savo nuožiūra 
reguliuoti kitų tipų specializuotų 
transporto priemonių techninę apžiūrą;

(9) istorinės vertės transporto priemonės 
išsaugo laikmečio, kuriuo jos buvo 
pagamintos, istorinį palikimą, laikomos 
istorijos požiūriu tinkamomis sąlygomis ir 
retai naudojamos kaip kasdienės 
transporto priemonės. Valstybėms narėms 
turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių 
transporto priemonių periodinė techninė 
apžiūra būtų atliekama rečiau, arba kitaip
reguliuoti jų techninės apžiūros tvarką;

Or. en



AM\931123LT.doc 19/147 PE507.994v01-00

LT

Pagrindimas

Siekiant apibrėžti 9 konstatuojamosios dalies turinį, svarbu įtraukti visuotinai naudojamą 
formuluotę „istorijos požiūriu tinkamos sąlygos“.

Pakeitimas 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) istorinės vertės transporto priemonių 
paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos 
buvo pagamintos, istorinį palikimą, o 
viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik 
nenaudojamos, todėl valstybėms narėms 
turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių 
transporto priemonių periodinė techninė 
apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat 
valstybės narės turėtų savo nuožiūra 
reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto 
priemonių techninę apžiūrą;

(9) istorinės vertės transporto priemonių 
paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos 
buvo pagamintos, istorinį palikimą. Jos yra 
kultūros vertybė ir įprastai nėra 
naudojamos kaip kasdienės transporto 
priemonės, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti palikta teisė leisti, kad tokių transporto 
priemonių periodinė techninė apžiūra būtų 
atliekama rečiau. Tačiau dėl šios teisės 
neturi būti taikomi griežtesni standartai 
negu tie, pagal kuriuos ta transporto 
priemonė buvo iš pradžių sukonstruota.
Taip pat valstybės narės turėtų savo 
nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų 
transporto priemonių techninę apžiūrą;

Or. de

Pagrindimas

Istorinės vertės transporto priemonės yra kultūros vertybė ir įprastai nėra naudojamos kaip 
kasdienės transporto priemonės, todėl joms turi būti taikomos kitos taisyklės.

Pakeitimas 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) istorinės vertės transporto priemonių (9) istorinių transporto priemonių paskirtis 
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paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos 
buvo pagamintos, istorinį palikimą, o 
viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik 
nenaudojamos, todėl valstybėms narėms 
turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių 
transporto priemonių periodinė techninė 
apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat 
valstybės narės turėtų savo nuožiūra 
reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto 
priemonių techninę apžiūrą;

– išsaugoti laikmečio, kuriuo jos buvo 
pagamintos, istorinį palikimą, o 
viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik 
nenaudojamos, todėl valstybėms narėms 
turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių 
transporto priemonių periodinė techninė 
apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat 
valstybės narės turėtų savo nuožiūra 
reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto 
priemonių techninę apžiūrą;

Or. sv

Pakeitimas 65
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. 
Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą 
turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei 
nacionalinėje sistemoje leista įgalioti 
privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, 
susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra valstybės 
kompetencijai priklausanti veikla, todėl ją 
turėtų vykdyti valstybės narės arba jų 
prižiūrimos įgaliotos viešosios arba 
privačiosios įstaigos. Bet kuriuo atveju už 
techninę apžiūrą turėtų išlikti atsakinga 
valstybė narė, net jei nacionalinėje 
sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, 
įskaitant įstaigas, susijusias su remonto 
vykdymu;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė pačioms nuspręsti dėl savo periodinių techninių 
apžiūrų sistemos struktūros, tik viešąsias arba privačiąsias įstaigas turi prižiūrėti 13 
straipsnyje apibrėžta priežiūros institucija.

Pakeitimas 66
Hubert Pirker
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos 
įstaigos. Bet kuriuo atveju už techninę 
apžiūrą turėtų išlikti atsakinga valstybė 
narė, net jei nacionalinėje sistemoje leista 
įgalioti privačias įstaigas, įskaitant 
įstaigas, susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turi vykdyti valstybė narė
arba valstybės institucija, kurią valstybė 
įpareigoja atlikti šį uždavinį, arba 
institucijos ar įmonės, kurias skiria ir 
tiesiogiai prižiūri valstybė, įskaitant 
tinkamai įgaliotas privačias įmones. Visų 
pirma kai konkrečios įmonės, paskirtos 
būti transporto priemonių techninės 
apžiūros centrais, taip pat atlieka 
transporto priemonių remontą, valstybės 
narės daro visa, kas įmanoma, kad būtų 
užtikrintas transporto priemonių 
techninės apžiūros objektyvumas ir aukšta 
kokybė;

Or. de

Pagrindimas

Ši formuluotė atitinka galiojančios Direktyvos 2009/40/EB 2 straipsnį; ja siekiama ir toliau 
užtikrinti skirtingas, gerai veikiančias techninės apžiūros formas.

Pakeitimas 67
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. 
Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą 
turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei 
nacionalinėje sistemoje leista įgalioti 
privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, 
susijusias su remonto vykdymu;

(10) techninė apžiūra yra nepriklausoma 
veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės 
narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. 
Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą 
turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei 
nacionalinėje sistemoje leista įgalioti 
privačias įstaigas;

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad techninės apžiūros centrai būtų nepriklausomi nuo automobilių 
remonto dirbtuvių siekiant išvengti interesų konflikto.

Pakeitimas 68
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekdamos techninės apžiūros 
centrams suteikti įgaliojimą valstybės 
narės turi užtikrinti, kad į Direktyvos 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
taikymo sritį nebūtų įtrauktos transporto 
paslaugos;

Or. es

Pakeitimas 69
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant išvengti techninės apžiūros 
centrų ir remontą vykdančių organizacijų 
interesų konflikto, nė vienos transporto 
priemonės techninė apžiūra per mažiau 
nei vienerius metus neturėtų būti 
atliekama tiems patiems interesams 
atstovaujančiuose objektuose;

Or. en

Pakeitimas 70
Peter van Dalen
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikdami techninę apžiūrą 
inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir 
turi būti išvengta bet kokio interesų 
konflikto. Todėl techninės apžiūros 
rezultatas neturi būti siejamas su 
atlyginimu ar bet kokia ekonomine ar 
asmenine nauda;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Nyderlandų sistema, pagal kurią techninę apžiūrą atlieka autoservisai, o nacionalinė 
priežiūros institucija atsitiktinės imties būdu juos tikrina, veikia puikiai. Pavojus autoservisui 
netekti licencijos, taigi ir pajamų šaltinio, užtikrina aukštą Nyderlandų automobilių parko 
techninės apžiūros kokybę. Todėl Komisijos siūloma nepriklausomybė yra nepageidautina.

Pakeitimas 71
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikdami techninę apžiūrą 
inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir 
turi būti išvengta bet kokio interesų 
konflikto. Todėl techninės apžiūros 
rezultatas neturi būti siejamas su 
atlyginimu ar bet kokia ekonomine ar 
asmenine nauda;

(13) atlikdami techninę apžiūrą 
inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir 
turi būti išvengta bet kokio interesų 
konflikto. Todėl valstybės narės užtikrina, 
kad vertinimai būtų atliekami laikantis 
nustatytos tvarkos, ir didelį dėmesį skiria 
vertinimų, kuriuos atlieka teisę 
remontuoti transporto priemones turintys 
verslo subjektai, objektyvumui;

Or. de
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Pakeitimas 72
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikdami techninę apžiūrą 
inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir 
turi būti išvengta bet kokio interesų 
konflikto. Todėl techninės apžiūros
rezultatas neturi būti siejamas su
atlyginimu ar bet kokia ekonomine ar 
asmenine nauda;

(13) atlikdami techninę apžiūrą 
inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir 
turi būti išvengta bet kokio interesų 
konflikto. Valstybės narės užtikrina 
tinkamą vertinimų atlikimą ir įmonių, 
paskirtų būti transporto priemonių
techninės apžiūros centrais ir taip pat 
atliekančių transporto priemonių 
remontą, objektyvumą; 

Or. de

Pagrindimas

Galiojančioje ES direktyvoje dėl motorinių transporto priemonių techninės apžiūros 
valstybėms narėms leidžiama techninę apžiūrą pavesti atlikti privačioms įmonėms. Šią 
nuostatą reikėtų palikti ir naujame reglamente.

Pakeitimas 73
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikdami techninę apžiūrą 
inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir 
turi būti išvengta bet kokio interesų 
konflikto. Todėl techninės apžiūros 
rezultatas neturi būti siejamas su 
atlyginimu ar bet kokia ekonomine ar 
asmenine nauda;

(13) atlikdami techninę apžiūrą 
inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir 
turi būti išvengta bet kokio interesų 
konflikto. Todėl techninės apžiūros 
rezultatas neturi būti siejamas su 
atlyginimu ar bet kokia ekonomine ar 
asmenine nauda. Bet kokia su transporto 
priemonių gamyba, pardavimu, nuoma, 
technine priežiūra ar remontu susijusi 
veikla neturėtų mažinti techninės apžiūros 
objektyvumo, nešališkumo ir 
nepriklausomumo;
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Or. en

Pakeitimas 74
Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant užtikrinti pakankamą 
įvairių technines apžiūras atliekančių 
organizacijų nepriklausomumą, svarbu, 
kad techninių apžiūrų centrai taikytų 
suderintus ir pripažintus nešališkumo 
standartus, kaip numatyta EN ISO/IEC 
17020;

Or. en

Pakeitimas 75
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti 
pritaikytas prie transporto priemonių tipo ir 
jų ridos. Paprastai tam tikrą amžių ar tam 
tikrą ridą (visų pirma, jei naudojamos 
dažnai) pasiekusių transporto priemonių 
techniniai trūkumai pasireiškia dažniau.
Todėl tikslinga senesnes ir didelės ridos 
transporto priemones tikrinti dažniau;

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti 
pritaikytas prie transporto priemonių tipo. 
Paprastai tam tikrą amžių ar tam tikrą ridą 
(visų pirma, jei naudojamos dažnai) 
pasiekusių transporto priemonių techniniai 
trūkumai pasireiškia dažniau;

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo neproporcinga, kad senesnėms nei 6 metų transporto priemonėms reikėtų dažniau 
atlikti techninę apžiūrą dėl saugumo, be to, tai pareikalautų papildomų administracinių ir 
finansinių pajėgumų.
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Pakeitimas 76
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti 
pritaikytas prie transporto priemonių tipo ir 
jų ridos. Paprastai tam tikrą amžių ar tam 
tikrą ridą (visų pirma, jei naudojamos 
dažnai) pasiekusių transporto priemonių 
techniniai trūkumai pasireiškia dažniau. 
Todėl tikslinga senesnes ir didelės ridos 
transporto priemones tikrinti dažniau;

(17) apžiūros dažnumas turėtų būti 
pritaikytas prie transporto priemonių tipo ir 
jų ridos. Paprastai tam tikrą amžių ar tam 
tikrą ridą (visų pirma, jei naudojamos 
dažnai) pasiekusių transporto priemonių 
techniniai trūkumai pasireiškia dažniau;

Or. fr

Pakeitimas 77
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atliekant techninę apžiūrą turėtų būti 
tikrinamos visos pozicijos, susijusios su 
konkrečia tikrinamos transporto priemonės 
konstrukcija ir įranga. Atsižvelgiant į 
dabartinį transporto priemonių technologijų 
lygį, į tikrintinų pozicijų sąrašą reikėtų 
įtraukti naujausias elektronines sistemas. 
Siekiant, kad techninės apžiūros būtų 
suderintos, turėtų būti nustatyti kiekvienos 
tikrinamos pozicijos apžiūros metodai;

(19) atliekant techninę apžiūrą turėtų būti 
tikrinamos visos pozicijos, susijusios su 
konkrečia tikrinamos transporto priemonės 
konstrukcija ir įranga. Šios pozicijos turėtų 
būti atnaujinamos atsižvelgiant į 
transporto priemonių saugos tyrimų ir 
techninės pažangos raidą. Standartų 
neatitinkantys ratai, sumontuoti ant 
nestandartinių ašių, turėtų būti laikomi 
kritinę reikšmę saugai turinčia pozicija ir 
per technines apžiūras turėtų būti 
tikrinami. Atsižvelgiant į dabartinį 
transporto priemonių technologijų lygį, į 
tikrintinų pozicijų sąrašą reikėtų įtraukti 
naujausias elektronines sistemas. Siekiant, 
kad techninės apžiūros būtų suderintos, 
turėtų būti nustatyti kiekvienos tikrinamos 
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pozicijos apžiūros metodai;

Or. en

Pagrindimas

Su standartų neatitinkančiais arba apgadintais ratais, montuojamais ant nestandartinių ašių, 
susijusios teisinės atsakomybės ir saugos problemos. Rato stebulės neatitinkančių ratų 
tikrinimas turėtų būti laikomas kritinę reikšmę saugai turinčia pozicija ir turėtų būti įtrauktas 
į pozicijų, tikrinamų atliekant technines apžiūras, sąrašą.

Pakeitimas 78
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtojas turėtų nedelsdamas 
pašalinti visus per techninę apžiūrą 
nustatytus trūkumus, visų pirma tuos, dėl 
kurių kyla rizika eismo saugai. Pavojingų 
trūkumų atveju transporto priemonės 
registracijos galiojimas turėtų būti 
laikinai sustabdytas, kol tie trūkumai 
nebus visiškai pašalinti;

(21) transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtojas turėtų nedelsdamas 
pašalinti visus per techninę apžiūrą 
nustatytus trūkumus, visų pirma tuos, dėl 
kurių kyla rizika eismo saugai. Pavojingų 
trūkumų atveju transporto priemonės 
nebegalėtų būti naudojamos viešuosiuose 
keliuose, kol tie trūkumai nebus visiškai 
pašalinti;

Or. fr

Pakeitimas 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
ir netinkamai vertinama tokių transporto 

(23) manoma, kad 5–12 % šalies viduje 
parduodamų ir 30–40 % iš vienos šalies į 
kitą parduodamų naudotų automobilių 
ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti; 
visuomenė dėl to kasmet patiria kelių 
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priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio 
duomenų klastotė taip pat turėtų būti 
sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį 
skiriama nuobauda;

milijardų eurų nuostolį ir netinkamai 
vertinama tokių transporto priemonių 
techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad 
ridos skaitiklio duomenys nebūtų 
klastojami, ridos registravimas techninės 
apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti 
atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau 
nustatyti ridos skaitiklio duomenų 
klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo 
faktus. Ridos skaitiklio duomenų klastotė 
taip pat turėtų būti sistemingiau laikoma 
nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda.
Valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų ridos skaitiklio 
duomenų tikslumą per visą transporto 
priemonės eksploatacijos laiką. Tai 
galima padaryti į ridos registravimo 
duomenų bazę surenkant įvairių 
automobilių sektoriaus subjektų, pvz., 
oficialių prekybos atstovų, remonto 
vykdytojų ar techninės apžiūros centrų, 
užregistruotą informaciją apie transporto 
priemonės ridą;

Or. en

Pagrindimas

Kai transporto priemonė importuota, automobilio istoriją iš tikrųjų sunkiau atsekti. Ridos 
skaitiklio duomenys per pirmąją techninę apžiūrą yra būtinas rodiklis, lemiantis vėlesnių 
techninių apžiūrų dažnumą, todėl būtina, kad valstybės narės imtųsi visų galimų priemonių 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys būtų patikimi ir tikslūs, ypač kai transporto priemonė 
tikrinama pirmą kartą.

Pakeitimas 80
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
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ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio 
duomenų klastotė taip pat turėtų būti 
sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį 
skiriama nuobauda;

ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Sukūrus duomenų 
bazę, kurioje, laikantis duomenų 
apsaugos nuostatų, būtų kaupiami 
transporto priemonių ridos skaitiklio 
duomenys ir duomenys apie sunkius 
eismo įvykius, taip pat būtų lengviau 
išvengti manipuliacijų ir gauti svarbią 
informaciją. Ridos skaitiklio duomenų 
klastotė taip pat turėtų būti sistemingiau 
laikoma nusižengimu, už kurį skiriama 
nuobauda;

Or. de

Pakeitimas 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio 
duomenų klastotė taip pat turėtų būti 
sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį 

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio 
duomenų klastotė taip pat turėtų būti 
sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį 
skiriama nuobauda. Siekdamos 
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skiriama nuobauda; veiksmingiau kovoti su ridos skaitiklio 
duomenų klastojimu, valstybės narės ridos 
registravimo duomenis turėtų surinkti į 
centrinę duomenų bazę;

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonių ridą jau registruoja prekybos atstovai, remonto vykdytojai ar techninių 
apžiūrų centrai, tačiau surinkus šią informaciją į centrinę duomenų bazę labai sumažėtų ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo keliamos sąnaudos vartotojams.

Pakeitimas 82
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekiant 
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, ridos registravimas 
techninės apžiūros pažymoje ir 
įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros 
pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos 
skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto 
jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio 
duomenų klastotė taip pat turėtų būti 
sistemingiau laikoma nusižengimu, už 
kurį skiriama nuobauda;

(23) manoma, kad 5–12 % parduodamų 
naudotų automobilių ridos skaitiklio 
duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to 
kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį 
ir netinkamai vertinama tokių transporto 
priemonių techninė būklė. Siekdama
užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys 
nebūtų klastojami, Komisija įvertina, ar 
reikia pateikti naujų pasiūlymų vartotojų 
apsaugos politikos srityje;

Or. es

Pagrindimas

Ridos skaitiklis nėra reguliuojamas ar privalomas prietaisas nei siekiant patvirtinti 
transporto priemonės tipą, nei siekiant važiuoti ja. Tai grynai informacinis prietaisas, kuris ir 
sukurtas kaip informacinis. Atsižvelgiant į pasiūlymo teisinį pagrindą šio klausimo įtraukti 
negalima. Jis veikiau turėtų būti keliamas vartotojų apsaugos politikos srityje.
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Pakeitimas 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) transporto priemonių kontrolės 
punktų akreditavimas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 756/2008, kuriuo nustatyti su 
gaminių prekyba susiję akreditavimo ir 
rinkos priežiūros reikalavimai, taikomi 
produktų pateikimo į rinką sąlygoms, 
negali būti valstybių narių pareiga;

Or. pl

Pakeitimas 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą 
transporto priemonių gyvavimo ciklą 
(patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir 
atidavimą į metalo laužą) 
reglamentuojančios reguliavimo sistemos 
dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir 
gamintojų elektronines transporto 
priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų 
prisidėta prie visos transporto priemonių 
administravimo grandinės efektyvumo 
gerinimo ir išlaidų bei administracinės 
naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų 
atlikti Europos elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos 
sukūrimo tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir 
naudos tyrimą;

(25) techninė apžiūra yra platesnės visą 
transporto priemonių gyvavimo ciklą 
(patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir 
atidavimą į metalo laužą) 
reglamentuojančios reguliavimo sistemos 
dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir 
gamintojų elektronines transporto 
priemonių duomenų bazes, būtų prisidėta 
prie visos transporto priemonių 
administravimo grandinės efektyvumo 
gerinimo ir išlaidų bei administracinės 
naštos mažinimo;

Or. fr
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Pakeitimas 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) kadangi šiuo reglamentu turėtų būti 
siekiama skatinti tolesnį transporto 
priemonių periodinių techninių apžiūrų 
derinimą ir standartizavimą, kurio 
galutinis rezultatas turėtų būti sukurta 
bendroji periodinių techninių apžiūrų 
rinka Europos Sąjungoje, apimanti 
abipusio techninių apžiūrų pažymų 
pripažinimo sistemą, pagal kurią 
transporto priemonių techninę apžiūrą 
būtų galima atlikti bet kurioje valstybėje 
narėje, todėl Europos Komisija turėtų 
parengti derinimo proceso pažangos 
ataskaitą, kad būtų galima nustatyti, kada 
galima pradėti taikyti tokį abipusį 
pripažinimą;

Or. en

Pagrindimas

Privalome turėti gaires, kaip pasiekti visapusišką abipusį techninių apžiūrų pažymų 
pripažinimą, kuriuo būtų sukurta bendroji techninių apžiūrų rinka.

Pakeitimas 86
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad šį reglamentą būtų galima
papildyti išsamesniais techniniais 
duomenimis, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 

(26) kad šį reglamentą būtų galima 
atnaujinti, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
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turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės 
aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į 
Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų 
pakeitimus, susijusius su transporto 
priemonių kategorijomis, ir poreikį 
atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos 
pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per 
parengiamuosius darbus tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, 
ir Tarybai;

aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į 
Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų 
pakeitimus, susijusius su transporto 
priemonių kategorijomis, ir poreikį 
atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos 
pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per 
parengiamuosius darbus tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, 
ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti Sąjungoje bendrus transporto 
priemonių techninės apžiūros atlikimo 
minimalius reikalavimus ir suderintas 
taisykles – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinę teisinę tikrinimo formą ir parengti ne reglamentą, o direktyvą, kad 
valstybės narės galėtų pačios parengti nuostatas dėl periodinės motorinių transporto 
priemonių apžiūros organizavimo.
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Pakeitimas 88
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti Sąjungoje bendrus transporto 
priemonių techninės apžiūros atlikimo 
minimalius reikalavimus ir suderintas 
taisykles – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(29) kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti Sąjungoje bendrus transporto 
priemonių techninės apžiūros atlikimo 
minimalius reikalavimus ir suderintas 
taisykles – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.
Valstybės narės gali nuspręsti kelti 
griežtesnius reikalavimus, negu nustatyti 
būtinaisiais standartais;

Or. de

Pakeitimas 89
Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti Sąjungoje bendrus transporto
priemonių techninės apžiūros atlikimo 
minimalius reikalavimus ir suderintas 
taisykles – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 

(29) kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti Sąjungoje bendrus transporto 
priemonių techninės apžiūros atlikimo 
minimalius reikalavimus ir suderintas 
taisykles – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi minimalių reikalavimų 
sistemą būtų geriau taikyti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
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patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti, ir 
valstybėse narėse jau įtvirtintos ir gerai 
veikiančios apžiūros sistemos nėra be 
reikalo iš esmės keičiamos ir taip 
pabloginamos;

Or. de

Pagrindimas

Gerai veikiančios, patikimos ir pripažintos transporto priemonių techninės apžiūros sistemos, 
pavyzdžiui, Austrijos patikros dirbtuvių sistema, neturėtų būti pabloginamos nereikalinga 
smulkmeniška Europos Sąjungos teisėkūra.

Pakeitimas 90
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Šiuo reglamentu padidinami transporto 
priemonių techninės apžiūros minimalūs 
reikalavimai, siekiant pagerinti eismo 
saugą ir aplinkos apsaugą.

Or. de

Pagrindimas

Techninės apžiūros režimas valstybėse narėse jau taikomas, nauja visų pirma yra tai, kad 
minimalūs reikalavimai išplečiami apimant naujas reglamentavimo sritis, pvz., techninės 
apžiūros centrus, inspektorius ir techninės apžiūros įrangą.

Pakeitimas 91
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Šia direktyva nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Or. nl

Pakeitimas 92
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Šia direktyva nustatomas viešuosiuose 
keliuose naudojamų transporto priemonių 
periodinės techninės apžiūros, atliekamos 
remiantis minimaliais techniniais 
standartais ir reikalavimais, režimas, 
siekiant užtikrinti aukšto lygio kelių eismo 
saugą ir aplinkos apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva yra tinkamesnė priemonė, deramai padedanti įgyvendinti kelių eismo saugos 
standartus ir grindžiama galiojančiais teisėkūros procesais, pastarąjį kartą atnaujintais 
Direktyvoje 2009/40/EB. Pasiūlymo tikslams pasiekti reglamento nereikia.

Pakeitimas 93
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma N2, N3 ir 
O4 kategorijų transporto priemonių 
saugos patikra. Saugos patikra atliekama 



AM\931123LT.doc 37/147 PE507.994v01-00

LT

pagal 5 straipsnio 5 punkto (naujo) 
nuostatas ir yra susijusi su ypač 
gendančiais ir dylančiais transporto 
priemonių komponentais, kaip antai 
važiuoklė / kėbulas / sankabos, vairavimo 
įranga, padangos / ratai ir stabdžių 
sistema. Komisija šiuo tikslu parengia 
techninį V priedą.

Or. de

Pagrindimas

Saugos patikra yra labai svarbus eismo saugos veiksnys, nes ja užtikrinamas didesnis 
komercinių transporto priemonių techninės priežiūros lygis. Dėl saugos patikros taip pat 
ilgėja komercinių transporto priemonių naudojimo laikas ir atitinkamai trumpėja neplanuoto 
nenaudojimo laikas.

Pakeitimas 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2002/24/EB, Direktyvoje 
2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB 
nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/h:

1. Šis reglamentas taikomas šioms 
Direktyvoje 2007/46/EB ir Direktyvoje 
2003/37/EB nurodytų kategorijų transporto 
priemonėms, kurių projektinis greitis yra 
didesnis nei 25 km/h:

Or. fr

Pakeitimas 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių Išbraukta.
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didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

Or. en

Pagrindimas

Avarijos su lengvosiomis priekabomis retos ir daugiausia susijusios su vairuotojų klaidomis –
netinkama priekabos jungtimi arba netinkamu vairavimu. Be to, lengvųjų priekabų tikrinimas 
būtų neproporcinga našta ūkininkams ir smulkiojo verslo subjektams, turintiems daug mažų 
priekabų. Jis reikštų didesnes sąnaudas ir iš verslo atimtą laiką.

Pakeitimas 96
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 97
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Avarijos su lengvosiomis ir vidutinės masės priekabomis dažniausiai susijusios su perkrova 
arba pernelyg dideliu greičiu, todėl šią problemą reikėtų spręsti patikrinimais keliuose.

Pakeitimas 99
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių
kategorijos O1 ir O2);

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių
kategorija O2);

Or. fr

Pakeitimas 102
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra 750–3 500 kg 
(transporto priemonių kategorija O2);

Or. fr

Pagrindimas

Kategorijos O1 priekabos, lengvesnės nei 500 kg, paprastai neregistruojamos, todėl atrodo, 
kad šioms transporto priemonėms neįmanoma privalomai taikyti periodiškos techninės 
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apžiūros reikalavimo.

Pakeitimas 103
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorija O2);

Or. es

Pagrindimas

O1 tipo lengvosios priekabos yra pagalbinės transporto priemonės, retkarčiais naudojamos 
specialioms reikmėms ir nepatenkančios į transporto sritį. O1 tipo lengvosios priekabos 
neregistruojamos jokioje valstybėje narėje. Todėl jos neįtrauktos į oficialius transporto 
priemonių registrus, taigi jų negalima oficialiai tikrinti.

Pakeitimas 104
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorijos O1 ir O2);

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 
kategorija O2);

Or. en

Pagrindimas

Kategorijos O1 dauguma valstybių narių neregistruoja.
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Pakeitimas 105
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 106
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta

Or. nl

Pakeitimas 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes išplėsti techninės apžiūros taikymo sritį, kad ji apimtų motorines dvirates ir trirates 
transporto priemones.

Pakeitimas 109
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra patikimų kelių eismo saugos duomenų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad šių 
kategorijų transporto priemonės kelia ypatingų saugos problemų. Dauguma šių transporto 
priemonių naudojamos kaip vietos arba regioninis transportas. Ypač motociklų avarijos 
paprastai įvyksta dėl žmogaus klaidų, o ne techninių defektų.
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Pakeitimas 110
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 112
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir 
L7e);

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L2e, L3e, L4e, L5e ir L7e);
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(Tikrinamų transporto priemonių 
kategorijų pakeitimą reikia padaryti 
visame tekste atitinkamose vietose.)

Or. de

Pagrindimas

Ar į techninės apžiūros sistemą įtraukti mopedus, reikėtų palikti nuspręsti valstybėms narėms, 
tai neturėtų būti nustatyta kaip minimalus reikalavimas.

Pakeitimas 113
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 
40 km/h (transporto priemonių kategorija 
T5).

Išbraukta

Or. nl

Pakeitimas 114
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 
40 km/h (transporto priemonių kategorija 
T5).

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai turi reglamentuoti valstybės narės. Šios transporto priemonės tarptautiniams 
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pervežimams paprastai nenaudojamos.

Pakeitimas 115
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 
40 km/h (transporto priemonių kategorija 
T5).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h 
(transporto priemonių kategorija T5).

– daugiausia komerciniams pervežimams 
viešuosiuose keliuose naudojamiems T5 
kategorijos ratiniams traktoriams, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 
nei 40 km/h.

Or. en

Pagrindimas

Vien žemės ūkio tikslais naudojamus traktorius reikia atskirti nuo tų, kurie gali būti 
naudojami ir komerciniams pervežimams keliais.

Pakeitimas 117
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 
40 km/h (transporto priemonių kategorija 
T5).

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Tai, kad T5 kategorijos transporto priemonės tam tikrose šalyse skirtingai naudojamos tais 
tikslais, kuriems buvo suprojektuotos, nepagrindžia jų įtraukimo į reglamentą. Kaip 
kompromisinis sprendimas valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė atlikti periodines 
šių transporto priemonių apžiūras.

Pakeitimas 118
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h 
(transporto priemonių kategorija T5).

– daugiausia komerciniams pervežimams 
viešuosiuose keliuose naudojamiems T5 
kategorijos ratiniams traktoriams, kurių 
didžiausias projektinis greitis yra didesnis 
nei 40 km/h (transporto priemonių 
kategorija T5).

Or. en

Pakeitimas 119
Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h 

ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h 
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(transporto priemonių kategorija T5). ir kurie naudojami transporto paslaugoms 
teikti (transporto priemonių kategorija T5).

Or. et

Pagrindimas

Šis reglamentas neturėtų būti taikomas žemės ūkiui ir miškininkystei naudojamiems 
traktoriams, nes jie įprastame eisme dalyvauja tik ribotai ir nėra papildomų analizių apie 
avarijas keliuose, sukeltas dėl jų techninių trūkumų.

Pakeitimas 120
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h 
(transporto priemonių kategorija T5).

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h 
(transporto priemonių kategorija T5) ir 
kuriuos valstybė narė leidžia naudoti 
viešuosiuose keliuose su pakrautomis 
priekabomis didesniu negu 40 km/h 
greičiu.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse šios transporto priemonės naudojamos kaip N2 ir N3 
kategorijų transporto priemonių alternatyvos prekėms pervežti. Ūkininkai iš tikrųjų naudoja 
traktorius, galinčius važiuoti didesniu nei 40 km/h greičiu, tačiau jeigu vežant prekes galima 
važiuoti ne didesniu kaip 40 km/h greičiu, tikėtina, kad prekių vežimas bus tik šalutinis 
naudojimo būdas. Šioms transporto priemonėms netaikoma periodinė techninė apžiūra, 
tačiau eksploatuojamos viešaisiais keliais jos vis tiek turi būti tinkamos techninės būklės, tad 
valstybės narės savo pageidavimu gali jas tikrinti.

Pakeitimas 121
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybė narė gali periodinės techninės 
apžiūros prievolę taikyti ir kitų kategorijų 
transporto priemonėms. Ji turi informuoti 
Europos Komisiją apie tokius sprendimus 
ir juos pagrįsti.

Or. de

Pagrindimas

Jei paaiškėja būtinybė atlikti ir tų kategorijų transporto priemonių, kurios dar nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, periodinę techninę apžiūrą, valstybės narės turi turėti galimybę 
imtis savo lygmens veiksmų.

Pakeitimas 122
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas: 2. Valstybės narės šio reglamento gali 
netaikyti tokioms jų teritorijoje 
registruotoms transporto priemonėms:

Or. es

Pagrindimas

Siekiant taikyti subsidiarumo principą reikia palikti tam tikrą veiksmų laisvę, nes padėtis 
valstybėse narėse skiriasi.

Pakeitimas 123
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. priekaboms, kurių valstybės narės 
nereikalauja registruoti;

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių priekabų registruoti neprivaloma. Todėl techninės apžiūros būtų 
neįmanomos.

Pakeitimas 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– istorinės vertės transporto priemonėms; – istorinėms transporto priemonėms;

Or. sv

Pakeitimas 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Or. fr

Pakeitimas 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– transporto priemonėms, kurios priklauso 
ginkluotosioms pajėgoms, ugniagesių 
tarnyboms, civilinės apsaugos, skubios 
pagalbos ar gelbėjimo tarnyboms;

– transporto priemonėms, kurias naudoja 
ginkluotosios pajėgos, ugniagesių 
tarnybos, civilinės apsaugos, skubios 
pagalbos ar gelbėjimo tarnybos;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais ginkluotųjų pajėgų naudojamos transporto priemonės įgyjamos 
išperkamosios nuomos būdu arba nuomojamos pagal kitokias sutartis.

Pakeitimas 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– transporto priemonėms, kurias naudoja
žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio 
įmonės, ūkininkai ar žuvininkystės įmonės
ir kurių didžiausias projektinis greitis yra 
ne didesnis kaip 40 km/h;

– transporto priemonėms, naudojamoms
žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio,
ūkininkavimo ar žuvininkystės tikslais ir 
eksploatuojamoms tik valstybės narės 
teritorijos viduje;

Or. en

Pagrindimas

Su sunkvežimiais konkuruojančius traktorius reikia atskirti nuo eksploatuojamų tik žemės 
ūkio, sodininkystės, miškininkystės, ūkininkavimo ar žvejybos veiklai. Apribojant šių 
transporto priemonių eksploatavimą tik savo valstybės narės teritorijoje jos negalės būti 
naudojamos pervežimams visoje Europoje.

Pakeitimas 128
Vilja Savisaar-Toomast
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– transporto priemonėms, kurias naudoja 
žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio 
įmonės, ūkininkai ar žuvininkystės įmonės 
ir kurių didžiausias projektinis greitis yra 
ne didesnis kaip 40 km/h;

– transporto priemonėms, kurias naudoja 
žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio 
įmonės, ūkininkai ar žuvininkystės įmonės 
ir kurios nenaudojamos transporto 
paslaugoms teikti;

Or. et

Pagrindimas

Šis reglamentas daugiausia turėtų būti taikomas kasdieniame eisme reguliariai 
dalyvaujančioms transporto priemonėms, o ne toms, kurios daugiausia naudojamos ne 
keliuose.

Pakeitimas 129
Luis de Grandes Pascual

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ratiniams traktoriams, kurių didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 
40 km/h (transporto priemonių kategorija 
T5).

Or. es

Pagrindimas

Tai, kad T5 kategorijos transporto priemonės tam tikrose šalyse skirtingai naudojamos tais
tikslais, kuriems buvo suprojektuotos, nepagrindžia jų įtraukimo į reglamentą. Kaip 
kompromisinis sprendimas valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė atlikti periodines 
šių transporto priemonių apžiūras.

Pakeitimas 130
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviratėms ir triratėms transporto 
priemonėms (transporto priemonių 
kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
ir L7e);

Or. fr

Pakeitimas 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) dviratė arba triratė transporto 
priemonė – bet kokia motorinė transporto 
priemonė dviem ratais su šonine priekaba 
arba be jos, triratis arba keturratis;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 132
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) dviratė arba triratė transporto 
priemonė – bet kokia motorinė transporto 
priemonė dviem ratais su šonine priekaba 
arba be jos, triratis arba keturratis;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) dviratė arba triratė transporto 
priemonė – bet kokia motorinė transporto 
priemonė dviem ratais su šonine priekaba 
arba be jos, triratis arba keturratis;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 134
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) istorinės vertės transporto priemonė –
bet kuri transporto priemonė, atitinkanti 
visas šias sąlygas:

7) istorinės vertės transporto priemonė –
bet kuri transporto priemonė, pagaminta 
bent prieš 30 metų ir išsaugota bei 
palaikoma istorijos požiūriu tinkamomis 
sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis pernelyg ribojanti, nes istorinių transporto priemonių atsarginės dalys dažnai 
būna naujos ir neatitinka istorinių transporto priemonės dalių. Be to, istorinės transporto 
priemonės per savo eksploatavimo laiką dažnai techniškai pakeičiamos atsižvelgiant, pvz., į 
saugos poreikius. Per transporto priemonės eksploatavimo laiką panašiai kinta ir jos 
išvaizda. Nepaisant pokyčių transporto priemonė išlaiko savo būdingus ypatumus ir dvasią.

Pakeitimas 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) istorinės vertės transporto priemonė –
bet kuri transporto priemonė, atitinkanti 
visas šias sąlygas:

7) istorinė transporto priemonė – bet kuri 
transporto priemonė, atitinkanti visas šias 
sąlygas:

Or. sv

Pakeitimas 136
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ji pagaminta bent prieš 30 metų, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 137
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jos techninei priežiūrai naudojamos 
atsarginės dalys, kurios atkuria transporto 
priemonės dalių istorinę vertę,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 138
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jos techninei priežiūrai naudojamos 
atsarginės dalys, kurios atkuria transporto 
priemonės dalių istorinę vertę,

– jos techninei priežiūrai naudojamos 
atsarginės dalys, kurios, kiek tai įmanoma,
atkuria transporto priemonės dalių istorinę 
vertę,

Or. en

Pagrindimas

Atsarginių dalių, kuriomis atkuriama transporto priemonės dalių istorinė vertė, naudojimas 
turėtų būti tikslas, kurio turėtų būti siekiama atsižvelgiant į atvejus, kai konkrečios dalys jau 
negaminamos ar neprieinamos.

Pakeitimas 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jos techninei priežiūrai naudojamos 
atsarginės dalys, kurios atkuria transporto 
priemonės dalių istorinę vertę,

– ji išsaugota ir palaikoma istorijos 
požiūriu tinkamomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jos techninei priežiūrai naudojamos 
atsarginės dalys, kurios atkuria transporto 
priemonės dalių istorinę vertę,

– jos techninei priežiūrai ar restauracijai 
naudojamos atsarginės dalys, kurios atkuria 
transporto priemonės dalių istorinę vertę
arba yra to laikmečio,

Or. de
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Pagrindimas

Istorinės vertės transporto priemonės yra kultūros vertybė, taigi turi būti aiškūs ir jų 
apibrėžties reikalavimai. Tik iš tikrųjų istorinės transporto priemonės liudija istorinę raidą. 
Šiame reglamente pateikiama apibrėžtis yra ES teisėkūroje apskritai pirma istorinių 
transporto priemonių apibrėžtis. Ji gali būti atspirties taškas tolesnei teisėkūrai, todėl turi 
būti ypatingai aiški.

Pakeitimas 141
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių 
komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, 
vairo ar pakabos techninės 
charakteristikos ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių 
komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, 
vairo ar pakabos techninės 
charakteristikos ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių 
komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, 
vairo ar pakabos techninės 
charakteristikos ir

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių komponentų, 
kaip antai variklio, stabdžių, vairo ar 
pakabos techninės charakteristikos ir

– iš esmės nepakeistos jos pagrindinių 
komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, 
vairo ar pakabos techninės charakteristikos 
ir

Or. fr

Pakeitimas 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių komponentų, 
kaip antai variklio, stabdžių, vairo ar 
pakabos techninės charakteristikos ir

– jos pagrindinių komponentų, kaip antai 
variklio, stabdžių, vairo, transporto 
priemonės tipo ar pakabos techninės 
charakteristikos yra nepakeistos arba yra 
to laikmečio ir

Or. de



AM\931123LT.doc 59/147 PE507.994v01-00

LT

Pakeitimas 146
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 149
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; – jos išorinė išvaizda nepakeista arba yra 
to laikmečio;

Or. de

Pakeitimas 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto 4 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tokio modelio transporto priemonės 
nebegaminamos;

Or. fr

Pakeitimas 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– to laikmečio požymiai:
pakeitimai, kurie teisiškai ir techniškai 
buvo įmanomi per 10 metų nuo transporto 
priemonės pagaminimo;

Or. de

Pakeitimas 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) registracijos liudijimo turėtojas –
asmuo, kurio vardu užregistruota 
transporto priemonė;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 155
Anne E. Jensen
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) registracijos liudijimo turėtojas – asmuo, 
kurio vardu užregistruota transporto 
priemonė;

8) registracijos liudijimo turėtojas – asmuo, 
kurio vardu užregistruota transporto 
priemonė, arba asmuo, turintis nuolatinę 
teisę naudoti transporto priemonę;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse transporto priemonės naudotojas nebūtinai turi būti savininkas.
Naudotojas, turintis nuolatinę teisę naudoti transporto priemonę, gali turėti tą patį statusą 
kaip ir registruotas transporto priemonės savininkas, nepaisant to, kad registracijos 
dokumente nurodyta savininko pavardė. Kai kuriose šalyse dokumente gali būti nurodytos 
netgi dvi pavardės. Šie skirtumai gali sukelti painiavą, kai transporto priemonė tikrinama 
kitose valstybėse narėse, kurios gali neleisti naudoti tokių sistemų.

Pakeitimas 156
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar 
transporto priemonės dalys ir 
komponentai atitinka saugos ir 
aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie 
turėjo turėti transporto priemonę 
patvirtinant, pirmą kartą registruojant, 
pradedant naudoti ar modifikuojant;

9) techninė apžiūra – tikrinimas, kaip 
nurodyta šios direktyvos prieduose, 
siekiant užtikrinti, kad transporto 
priemonė būtų saugi naudoti viešuosiuose 
keliuose ir atitiktų reikiamus 
aplinkosaugos kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Prieduose nurodyta išsami informacija apie transporto priemonės būklę ir jos dalių 
standartus. Apibrėžties dalies kartojimas gali sukelti painiavą ir pernelyg nelankstų jos 
taikymą per technines apžiūras.
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Pakeitimas 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar 
transporto priemonės dalys ir 
komponentai atitinka saugos ir 
aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie 
turėjo turėti transporto priemonę 
patvirtinant, pirmą kartą registruojant, 
pradedant naudoti ar modifikuojant;

9) techninė apžiūra – patikra siekiant 
užtikrinti, kad transporto priemonė būtų 
saugi naudoti viešuosiuose keliuose ir 
atitiktų reikiamas aplinkosaugos 
charakteristikas;

Or. fr

Pakeitimas 158
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar 
transporto priemonės dalys ir komponentai 
atitinka saugos ir aplinkosaugos 
charakteristikas, kurias jie turėjo turėti 
transporto priemonę patvirtinant, pirmą 
kartą registruojant, pradedant naudoti ar 
modifikuojant;

9) techninė apžiūra – tikrinimas, ar 
transporto priemonė saugi naudoti 
viešuosiuose keliuose, ar ji atitinka 
reikiamus aplinkosaugos kriterijus ir ar 
jos dalys ir komponentai, kai taikytina,
atitinka saugos ir aplinkosaugos 
charakteristikas, kurias jie turėjo turėti 
transporto priemonę patvirtinant, pirmą 
kartą registruojant, pradedant naudoti ar 
modifikuojant;

Or. en

Pakeitimas 159
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė 
narė įgaliojo atlikti techninę apžiūrą 
techninės apžiūros centre arba atlikti 
techninę apžiūrą kompetentingos 
institucijos vardu;

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė 
narė arba jos kompetentinga institucija
įgaliojo atlikti techninę apžiūrą techninės 
apžiūros centre arba atlikti techninę apžiūrą 
kompetentingos institucijos vardu;

Or. es

Pagrindimas

Tam tikrose valstybėse narėse įgaliojimai atlikti technines apžiūras suteikta regioninėms 
institucijoms.

Pakeitimas 160
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė 
narė įgaliojo atlikti techninę apžiūrą 
techninės apžiūros centre arba atlikti 
techninę apžiūrą kompetentingos 
institucijos vardu;

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė 
narė arba jos kompetentinga institucija
įgaliojo atlikti techninę apžiūrą ir kuris 
priklauso techninės apžiūros centrui arba 
veikia kompetentingos institucijos vardu;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad inspektorius turi priklausyti arba techninės apžiūros centrui, arba 
institucijai.

Pakeitimas 161
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė 
narė įgaliojo atlikti techninę apžiūrą 
techninės apžiūros centre arba atlikti 
techninę apžiūrą kompetentingos 
institucijos vardu;

13) inspektorius – asmuo, kurį valstybė 
narė įgaliojo atlikti techninę apžiūrą ir 
kuris priklauso techninės apžiūros centrui
arba veikia kompetentingos institucijos 
vardu;

Or. en

Pagrindimas

Techninės apžiūros centrai ir jų inspektoriai turi būti tinkamai akredituojami pagal 
tarptautinių standartų (A tipo techninių apžiūrų centro atveju – ISO/IEC 17020:2012) 
taisykles.

Pakeitimas 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, įskaitant 
tas, kurios užsiima transporto priemonių 
remontu, kurią valstybė narė įgaliojo atlikti 
techninę apžiūrą;

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, įskaitant 
tas, kurios užsiima transporto priemonių 
remontu, kurią valstybė narė įgaliojo atlikti 
techninę apžiūrą.
Jeigu privati įstaiga ar organizacija, 
kuriai pavesta atlikti technines apžiūras, 
taip pat vykdo komercinę transporto 
priemonių gamybą, pardavimą, nuomą, 
techninę priežiūrą ir remontą, valstybės 
narės turi atkreipti ypatingą dėmesį į šių 
subjektų atliekamos techninės apžiūros 
nešališkumą ir aukštus kokybės 
standartus;

Or. en

Pagrindimas

Reikia apibrėžti objektyvios transporto priemonės techninės apžiūros ir jos saugos keliuose 
garantijas, be to, tai vienintelis būdas apsaugoti vartotoją nuo nereikalingų ir brangių 



PE507.994v01-00 66/147 AM\931123LT.doc

LT

remontų.

Pakeitimas 163
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, įskaitant 
tas, kurios užsiima transporto priemonių 
remontu, kurią valstybė narė įgaliojo 
atlikti techninę apžiūrą;

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, kurią 
valstybė narė įgaliojo atlikti techninę 
apžiūrą;

Or. de

Pagrindimas

Neįgyvendinus plačių su veiklos organizavimu, darbuotojais ir finansais susijusių priemonių 
siekiant aiškiai atskirti transporto priemonių techninę apžiūrą ir jų remontą negali būti 
kalbos apie dvigubą funkciją – remontu užsiimančių ir techninę apžiūrą atliekančių įmonių.

Pakeitimas 164
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, įskaitant 
tas, kurios užsiima transporto priemonių 
remontu, kurią valstybė narė įgaliojo 
atlikti techninę apžiūrą;

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, kurią 
valstybė narė įgaliojo atlikti techninę 
apžiūrą;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad techninės apžiūros centrai būtų nepriklausomi nuo automobilių 
remonto dirbtuvių siekiant išvengti interesų konflikto.
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Pakeitimas 165
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, įskaitant 
tas, kurios užsiima transporto priemonių 
remontu, kurią valstybė narė įgaliojo 
atlikti techninę apžiūrą;

15) techninės apžiūros centras – valstybinė 
arba privati įstaiga arba įmonė, kurią 
valstybė narė įgaliojo atlikti techninę 
apžiūrą. Siekiant užtikrinti reikiamą 
transporto priemonės techninės apžiūros 
nepriklausomumą ir objektyvumą, 
techninės apžiūros centrai neturi vykdyti 
motorinių transporto priemonių techninės 
priežiūros ar remonto, pardavimo ar 
nuomos veiklos. Jeigu valstybė narė 
nešališkumą užtikrina veiksmingai 
atskirdama šią verslo veiklą nuo techninės 
apžiūros veiklos (organizaciniu, 
asmeniniu ir finansiniu lygmeniu), ji gali 
nukrypti nuo šios pareigos taikymo;

Or. en

Pakeitimas 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 16 punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ridos registravimo duomenų bazė –
valstybės narės įsteigta duomenų bazė, 
kurioje laikomi toje valstybėje narėje 
registruotų transporto priemonių ridos 
skaitiklių duomenys;

Or. en
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Pagrindimas

Tvarkant centrines duomenų bazes, kuriose kaupiami visų registruotų automobilių ridos 
skaitiklių duomenys, bus lengviau praktiškai panaikinti ridos skaitiklio duomenų klastojimą.

Pakeitimas 167
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą valstybėje narėje, kurioje jos 
yra užregistruotos.

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos bet 
kurioje valstybėje narėje, nepriklausomai 
nuo to, kurioje valstybėje narėje jos yra 
užregistruotos. Ši apžiūra turi būt 
pripažįstama visose valstybėse narėse.

Or. fr

Pakeitimas 168
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą valstybėje narėje, kurioje jos 
yra užregistruotos.

1. Motorinės transporto priemonės 
periodiškai tikrinamos pagal šią direktyvą
valstybėje narėje, kurioje jos yra 
užregistruotos.

Or. nl

Pakeitimas 169
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą valstybėje narėje, kurioje jos 
yra užregistruotos.

1. Motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos periodiškai tikrinamos pagal šį 
reglamentą bet kurioje Europos Sąjungos 
vietoje.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant užbaigti kurti ES bendrąją rinką, turėtų būti įmanoma techninę apžiūrą atlikti bet 
kurioje ES valstybėje narėje.

Pakeitimas 170
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninę apžiūrą atlieka tik valstybės 
narės kompetentinga institucija arba 
valstybės narės įgalioti techninės apžiūros 
centrai.

2. Techninę apžiūrą atlieka iš esmės 
valstybės narės, kurioje ta transporto 
priemonė registruota, techninės apžiūros 
centrai.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tam tikros valstybės narės techninės apžiūros centrai kompetentingi atlikti 
tik toje valstybėje registruotų transporto priemonių techninę apžiūrą.

Pakeitimas 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninę apžiūrą atlieka tik valstybės 
narės kompetentinga institucija arba 

2. Techninę apžiūrą atlieka tik valstybės 
narės kompetentinga institucija arba 
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valstybės narės įgalioti techninės apžiūros 
centrai.

valstybės narės ar jos įsteigtų priežiūros 
institucijų įgalioti techninės apžiūros 
centrai.

Or. en

Pakeitimas 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninę apžiūrą atlieka tik valstybės 
narės kompetentinga institucija arba 
valstybės narės įgalioti techninės apžiūros 
centrai.

2. Techninę apžiūrą atlieka tik valstybės 
narės kompetentinga institucija arba šiai 
funkcijai atlikti valstybės narės įgaliota 
viešojo sektoriaus institucija arba 
valstybės sertifikuotos ir prižiūrimos 
institucijos ar organizacijos, įskaitant 
įgaliotas privačiąsias organizacijas.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma sąlyga būtų pernelyg ribojamos valstybių narių galimybės organizuoti savo techninių 
apžiūrų vykdymo sistemą.

Pakeitimas 173
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant išvengti techninės apžiūros 
centrų ir remontą atliekančių 
organizacijų interesų konflikto, tiems 
patiems interesams atstovaujantys 
techninių apžiūrų centrai arba 
organizacijos neatlieka transporto 
priemonių, kurių techninę apžiūrą atliko 



AM\931123LT.doc 71/147 PE507.994v01-00

LT

praėjusiais metais, remonto, ir atvirkščiai.

Or. en

Pakeitimas 174
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
suteikia prieigą prie I priede nurodytos 
techninei apžiūrai atlikti būtinos
techninės informacijos. Komisija pagal 16 
straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą patvirtina išsamias prieigos 
prie I priede nurodytos informacijos 
tvarkos taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje tai nereikalinga. Įgaliojimai keistis informacija jau suteikti reglamentuose 
(EB) Nr. 715/2007 (6 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 14 punkte) ir (EB) Nr. 595/2009 (6 
straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 11 punkte). Šiuo straipsniu tiesiog dubliuojamas galiojantis 
reikalavimas keistis informacija. I priedas irgi turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 175
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
suteikia prieigą prie I priede nurodytos 

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams ir techninės 
apžiūros įrangos gamintojams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
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techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės 
informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 
2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą 
patvirtina išsamias prieigos prie I priede 
nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

suteikia I priede nurodytos techninei 
apžiūrai atlikti būtinos techninės 
informacijos vieną bendrą rinkinį. 
Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina 
išsamias prieigos prie I priede nurodytos 
informacijos tvarkos taisykles, taip pat 
išnagrinėja galimybę įsteigti vieną bendrą 
informacijos centrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas automobilių gamintojams, techninės apžiūros centrams ir 
techninės apžiūros įrangos gamintojams keistis informacija, automobilių gamintojai turi 
pateikti vieną bendrą duomenų rinkinį. Europos Komisija taip pat turi išnagrinėti galimybę 
įsteigti vieną bendrą šios informacijos teikimo centrą.

Pakeitimas 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
suteikia prieigą prie I priede nurodytos
techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės 
informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 
2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą 
patvirtina išsamias prieigos prie I priede 
nurodytos informacijos tvarkos taisykles.

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
suteikia prieigą prie techninei apžiūrai 
atlikti būtinos techninės informacijos pagal 
nuostatas dėl teisės naudotis informacija, 
nustatytas reglamentuose (EB) 
Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009.. 
Komisija pagal II priedo 3 dalį
įgyvendinimo aktais prieš įsigaliojant 
šiam tekstui patvirtina techninei apžiūrai 
atlikti reikalingą informaciją, taip pat
pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias 
prieigos prie atitinkamos informacijos 
tvarkos taisykles.

Or. fr
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Pakeitimas 177
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Transporto priemonių gamintojai 
techninės apžiūros centrams arba, kai 
taikoma, kompetentingai institucijai, 
suteikia prieigą prie I priede nurodytos 
techninei apžiūrai atlikti būtinos 
techninės informacijos. Komisija pagal 16 
straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie 
I priede nurodytos informacijos tvarkos 
taisykles.

3. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina 
išsamias taisykles dėl techninės 
informacijos turinio ir dėl teisės naudotis 
I priede nurodyta technine informacija, 
kurią pateikia automobilių kūrėjai, 
įgijimo procedūrų.

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo netinkama, kad automobilių kūrėjai būtų atsakingi už nustatymą, kokia informacija 
turi būti pateikiama.

Pakeitimas 178
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TECHNINĖS APŽIŪROS 
REIKALAVIMAI

MINIMALŪS TECHNINĖS APŽIŪROS 
REIKALAVIMAI

Or. de

Pakeitimas 179
Dieter-Lebrecht Koch
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė gali savo 
nuožiūra remti techninę apžiūrą, jei 
transporto priemonės savininkas 
nuspręstų techninės apžiūros intervalą 
sutrumpinti iki vienų metų. Rėmimo 
laikotarpis prasideda ne anksčiau kaip po 
10 metų nuo pirmos transporto priemonės 
registracijos.

Or. de

Pagrindimas

Tikėtina, kad, transporto priemonės savininkui savanoriškai nusprendus savo senesnės kaip 
10 metų transporto priemonės techninę apžiūrą atlikti kasmet, sumažėtų eismo įvykių, o kartu 
su eismo įvykiais susijusios išlaidos. Dalis šių sutaupytų lėšų turėtų būti skiriama šioms 
priemonėms finansiškai remti. Ši procedūra prilygtų premijų sistemos įvedimui.

Pakeitimas 180
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu keičiasi registracijos liudijimo 
turėtojas, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir 
L7e kategorijų transporto priemonėms, 
naudojamoms ilgiau nei ketverius metus, 
iš anksto turi būti atliekama techninė 
apžiūra.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į diskusiją dėl blogos motociklų būklės poveikio eismo įvykiams, atrodo 
neproporcinga dviratėms ir triratėms transporto priemonėms privalomai periodiškai atlikti 
techninę apžiūrą. Tačiau siekiant apsaugoti vartotojus turi būti reikalaujama pateikti 
techninės apžiūros sertifikatą, jeigu parduodama senesnė nei ketverių metų dviratė ar triratė 
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transporto priemonė.

Pakeitimas 181
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
valstybėje narėje registruotų bet kurios 
klasės transporto priemonių periodinės 
techninės apžiūros būtų atliekamos 
dažniau.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gerinti kelių eismo saugą šia nuostata valstybėms narėms bus leidžiama periodines 
technines apžiūras atlikti bet kuriai transporto priemonei. Šia nuostata taip pat konkrečiai 
duodamas leidimas dažniau atlikti bet kurio tipo transporto priemonės technines apžiūras.

Pakeitimas 182
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 183
Peter van Dalen



PE507.994v01-00 76/147 AM\931123LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta

Or. nl

Pakeitimas 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes išplėsti techninės apžiūros taikymo sritį, kad ji apimtų motorines dvirates ir trirates 
transporto priemones.

Pakeitimas 186
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 187
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į diskusiją dėl blogos motociklų būklės poveikio eismo įvykiams, atrodo 
neproporcinga dviratėms ir triratėms transporto priemonėms privalomai periodiškai atlikti 
techninę apžiūrą. Tačiau siekiant apsaugoti vartotojus turi būti reikalaujama pateikti 
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techninės apžiūros sertifikatą, jeigu parduodama senesnė nei ketverių metų dviratė ar triratė 
transporto priemonė.

Pakeitimas 188
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita 
– po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 190
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– L2e, L3e, L4e, L5e ir L7e kategorijų 
transporto priemonės – po ketverių metų 
nuo tada, kai transporto priemonė pirmą 
kartą užregistruota, kita – ne rečiau kaip 
kas dvejus metus arba pagal valstybės 
narės taisykles;

Or. de

Pakeitimas 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– L1e, L2e, L3e, L4e kategorijų transporto 
priemonės – po šešerių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas ketverius 
metus;

Or. en

Pakeitimas 192
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Or. fi
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Pakeitimas 193
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e 
kategorijų transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, o 
vėliau kas dvejus metus;

Or. ro

Pakeitimas 194
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – ne rečiau kaip kas 
dvejus metus arba pagal valstybės narės 
taisykles;

Or. de

Pagrindimas

Ar M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonių techninę apžiūrą atlikti kasmet, reikėtų 
palikti nuspręsti valstybėms narėms, tai neturėtų būti nustatyta kaip minimalus reikalavimas.

Pakeitimas 195
Peter van Dalen
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1 ir N1 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

Or. nl

Pakeitimas 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 kategorijų transporto priemonės 
– po ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Or. en

Pagrindimas

Nustačius lengvųjų priekabų techninių apžiūrų ir licencijavimo sistemą nebūtinai sumažėtų su 
jomis susijusių avarijų, tačiau daugeliui naudotojų tikrai padidėtų sąnaudos ir našta.

Pakeitimas 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 



PE507.994v01-00 82/147 AM\931123LT.doc

LT

transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Or. fr

Pakeitimas 198
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1 ir N1 klasių transporto priemonės –
po ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, o 
vėliau kas dvejus metus;

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo neteisinga, kad senesnėms nei 6 metų transporto priemonėms reikėtų dažniau atlikti 
techninę apžiūrą dėl saugumo, be to, tai pareikalautų papildomų administracinių ir finansinių 
pajėgumų. Be to, atrodo neproporcinga reikalauti, kad O2 kategorijos priekaboms techninė 
apžiūra būtų atliekama taip dažnai, kaip motorinėms transporto priemonėms. 

Pakeitimas 199
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 kategorijų transporto priemonės 
– po ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Or. en
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Pakeitimas 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes dažniau atlikti techninę apžiūrą M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonėms.

Pakeitimas 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 kategorijų transporto priemonės 
– po ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, kita –
po dvejų metų, o vėliau kasmet;

Or. en

Pagrindimas

Avarijos su lengvosiomis ir vidutinės masės priekabomis dažniausiai susijusios su perkrova 
arba pernelyg dideliu greičiu, todėl šią problemą reikėtų spręsti patikrinimais keliuose.
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Pakeitimas 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1, O2, L5e, L6e ir L7e kategorijų 
transporto priemonės – po ketverių metų 
nuo tada, kai transporto priemonė pirmą 
kartą užregistruota, o vėliau kas dvejus 
metus;

Or. en

Pakeitimas 203
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;

Or. ro

Pakeitimas 204
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;
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vėliau kasmet;

Or. fr

Pakeitimas 205
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1, N1 ir O2 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

– M1 ir N1 kategorijų transporto 
priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai 
transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, kita – po dvejų metų, o 
vėliau kasmet;

Or. en

Pakeitimas 206
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kasmet.

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kasmet.

Or. en

Pakeitimas 207
Dieter-Lebrecht Koch
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kasmet.

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau pagal valstybės 
narės taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Ar M2, M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų transporto priemonių techninę apžiūrą atlikti 
kasmet, reikėtų palikti nuspręsti valstybėms narėms, tai neturėtų būti nustatyta kaip 
minimalus reikalavimas.

Pakeitimas 208
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kasmet.

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kasmet.

Or. nl

Pakeitimas 209
Petri Sarvamaa
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kasmet.

– M1 kategorijos transporto priemonės, 
užregistruotos kaip taksi arba greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų 
transporto priemonės – po vienų metų nuo 
tada, kai transporto priemonė pirmą kartą 
užregistruota, o vėliau kas dvejus metus.

Or. fi

Pakeitimas 210
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiausia komerciniams pervežimams 
viešuosiuose keliuose naudojamos T5 
kategorijos transporto priemonės – po 
ketverių metų nuo tada, kai transporto 
priemonė pirmą kartą užregistruota, o 
vėliau kas dvejus metus.

Or. en

Pakeitimas 211
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– O2 kategorijos transporto priemonės –
po šešerių metų nuo tada, kai transporto 

priemonė pirmą kartą užregistruota, o 
vėliau kas trejus metus .



PE507.994v01-00 88/147 AM\931123LT.doc

LT

Or. fr

Pagrindimas

Nepakankamai prižiūrimos O2 kategorijos transporto priemonės gali kelti pavojų kitiems 
eismo dalyviams, ypač dėl savo dydžio ir svorio. Todėl reikėtų numatyti tam pritaikytais 
intervalais atlikti techninė apžiūrą, per kurią nustatoma konstrukcijos būklė ir stabdžių 
sistemos būklė.

Pakeitimas 212
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 
apžiūrą M1 arba N1 kategorijos 
transporto priemonė yra pasiekusi 
160 000 km ridą, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta

Or. nl

Pakeitimas 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 
apžiūrą M1 arba N1 kategorijos 
transporto priemonė yra pasiekusi 
160 000 km ridą, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus reikėtų leisti valstybėms narėms įvertinti 
galimybes dažniau atlikti techninę apžiūrą M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms.

Pakeitimas 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 
apžiūrą M1 arba N1 kategorijos 
transporto priemonė yra pasiekusi 
160 000 km ridą, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 215
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą arba turi rimtų 
saugos trūkumų, vėliau jos techninė 
apžiūra atliekama kasmet.

Or. de

Pagrindimas

Apžiūrą reikia atlikti ir esant rimtiems saugos trūkumams, atsiradusiems dėl elgesio 
vairuojant ar elgesio su transporto priemone. Šis elgesys iš esmės nepasikeis.
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Pakeitimas 216
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi didesnę kaip 150 000 km ridą, 
vėliau jos techninė apžiūra atliekama 
kasmet.

Or. de

Pakeitimas 217
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 120 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

Or. en

Pakeitimas 218
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės 
registracijos atliekant pirmą techninę 
apžiūrą M1 arba N1 kategorijos transporto 

2. Jei transporto priemonė yra pasiekusi 
160 000 km ridą arba po transporto 
priemonės registracijos praėjo daugiau 
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priemonė yra pasiekusi 160 000 km ridą, 
vėliau jos techninė apžiūra atliekama 
kasmet.

kaip 10 metų, jos techninė apžiūra 
atliekama kasmet.

Or. de

Pakeitimas 219
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kas dvejus 
metus.

Or. fi

Pakeitimas 220
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kas dvejus 
metus arba kas 60 000 km.

Or. ro

Pakeitimas 221
Juozas Imbrasas
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

2. Jei po transporto priemonės registracijos 
atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba 
N1 kategorijos transporto priemonė yra 
pasiekusi 200 000 km ridą, vėliau jos 
techninė apžiūra atliekama kasmet.

Or. lt

Pakeitimas 222
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Registracijos liudijimo turėtojas gali 
prašyti techninės apžiūros centro arba, jei 
taikoma, kompetentingos institucijos, kad 
techninė apžiūra būtų atlikta per laikotarpį 
nuo mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, kurį 
sueina 1 dalyje nurodyta metinė data, 
pradžios iki antro mėnesio, einančio po 
šios dienos, pabaigos, nekeičiant kitos 
techninės apžiūros datos.

3. Registracijos liudijimo turėtojas gali 
prašyti techninės apžiūros centro arba, jei 
taikoma, kompetentingos institucijos, kad 
techninė apžiūra būtų atlikta per laikotarpį 
nuo mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, kurį 
sueina 1 dalyje nurodyta metinė data, 
pradžios iki šešto mėnesio, einančio po šios 
dienos, pabaigos, nekeičiant kitos 
techninės apžiūros datos.

Or. de

Pagrindimas

Šis šešių mėnesių atidėjimo laikotarpis, pvz., Austrijoje, jau daug dešimtmečių pasiteisina 
techniniu, praktiniu ir palankumo klientui požiūriais ir taip būtų pasiekiamas didesnis 
lankstumas.

Pakeitimas 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Registracijos liudijimo turėtojas gali 
prašyti techninės apžiūros centro arba, jei 
taikoma, kompetentingos institucijos, kad 
techninė apžiūra būtų atlikta per laikotarpį 
nuo mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, kurį 
sueina 1 dalyje nurodyta metinė data, 
pradžios iki antro mėnesio, einančio po 
šios dienos, pabaigos, nekeičiant kitos 
techninės apžiūros datos.

3. Registracijos liudijimo turėtojas gali 
prašyti techninės apžiūros centro arba, jei 
taikoma, kompetentingos institucijos arba 
valstybės sertifikuotų ir prižiūrimų įstaigų 
ar organizacijų, kad techninė apžiūra būtų 
atlikta per laikotarpį nuo mėnesio, einančio 
prieš tą mėnesį, kurį sueina 1 dalyje 
nurodyta metinė data, pradžios, nekeičiant 
kitos techninės apžiūros datos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad transporto priemonėje visada būtų galiojanti techninės apžiūros pažyma. Su 
lanksčia nuostata atlikti periodinę techninę apžiūrą suėjus daugiau nei metams nuo pirmosios 
registracijos, remdamosi abipusiškumo principu, gali sutikti ne visos valstybės narės, todėl 
komercinio kelių transporto veiklos vykdytojams gali būti nepagrįstai sudarytos blogesnės 
sąlygos.

Pakeitimas 224
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepažeisdamos I–VI priedų nuostatų 
valstybės narės gali pirmos privalomos 
techninės apžiūros laiką paankstinti ir 
nurodyti atlikti techninę apžiūrą prieš 
transporto priemonės registraciją bei 
atlikti papildomą techninę patikrą.

Or. de

Pakeitimas 225
Philip Bradbourn
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei buvo pakeistos arba modifikuotos su 
sauga arba aplinka susijusios transporto 
priemonės sistemos arba komponentai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 226
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 227
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 228
Dieter-Lebrecht Koch
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 229
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 230
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta

Or. lt

Pakeitimas 231
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas, nebent 
ankstesnis registracijos liudijimo turėtojas 
per paskutinius tris mėnesius sėkmingai 
atliko techninę apžiūrą ir jam netaikomi 
kiti šioje dalyje nurodyti atvejai.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti tokias situacijas, kai galimi naudotų transporto priemonių 
pirkėjai nori būti tikri, kad buvo sėkmingai atlikta jų ketinamos pirkti transporto priemonės 
techninė apžiūra. Šių transporto priemonių pirkimas ir pardavimas plačiai paplitęs kai 
kuriose valstybėse ir perkant (parduodant) jas naujam transporto priemonės naudotojui 
užtikrinama, kad jis įsigytų geros techninės būklės transporto priemonę. Akivaizdu, kad ši 
nuostata neturi būti taikoma, kai transporto priemonė pateko į sunkią avariją arba buvo iš 
esmės modifikuota.

Pakeitimas 232
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei M1 arba N1 kategorijos transporto 
priemonės rida viršija 160 000 km;

Or. en

Pagrindimas

Didesnė tikimybė, kad didelę ridą turinčios transporto priemonės neatitiks saugos ir 
aplinkosaugos standartų.

Pakeitimas 233
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 3 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- kai transporto priemonė pasiekia 160 
000 km ridą.

Or. nl

Pakeitimas 234
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninė apžiūra apima II priedo 2 
punkte nurodytas sritis.

1. Techninė apžiūra apima bent II priedo 
2 punkte nurodytas sritis.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinama, kad tai yra minimalūs reikalavimai.

Pakeitimas 235
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija arba techninės apžiūros centras 
atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos 
srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina 
bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas 
naudodama(s) toms pozicijoms taikomus
apžiūros metodus.

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija arba techninės apžiūros centras 
atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos 
srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina 
bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas 
naudodama(s) toms pozicijoms 
rekomenduojamus arba lygiaverčius
apžiūros metodus.

Or. de
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Pagrindimas

Nurodyti apžiūros metodai yra rekomendacijų formos minimalūs reikalavimai. Vietoj jų arba 
papildomai galima taikyti ir kitus lygiaverčius arba griežtesnius apžiūros metodus, siekiant 
atsižvelgti į galimą apžiūros, transporto priemonės ir jos elektroninių sistemų plėtrą.

Pakeitimas 236
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija arba techninės apžiūros centras 
atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos 
srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina 
bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas 
naudodama(s) toms pozicijoms taikomus 
apžiūros metodus.

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija arba techninės apžiūros centras 
atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos 
srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina 
bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas, 
pagrįstais atvejais naudodama(s) toms 
pozicijoms taikomus apžiūros metodus.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata būtų leidžiama naudoti alternatyvius periodinių techninių apžiūrų metodus, kai 
juos patvirtina valstybė narė (arba jos kompetentinga institucija). Tai – svarbi lanksti 
galimybė, praversianti susidūrus su nestandartinėmis transporto priemonėmis arba įrangos 
gedimais. Standartai bus apsaugoti, nes priede bus reikalaujama, kad alternatyvų metodą 
patvirtintų kompetentinga institucija.

Pakeitimas 237
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepažeisdamos II priede nurodytų 
minimalių reikalavimų valstybės narės 
gali padidinti tikrinamų pozicijų skaičių.
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Or. de

Pakeitimas 238
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dideli trūkumai, dėl kurių gali pablogėti 
transporto priemonės sauga arba kilti 
pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, ir 
kiti svarbesni neatitikties faktai;

– dideli trūkumai, dėl kurių gali pablogėti 
transporto priemonės sauga arba kilti 
pavojus kitiems kelių eismo dalyviams 
arba kuriais pažeidžiami atitinkami teisės 
aktai, triukšmo ir dujinių išlakų, ypač 
kietųjų dalelių, CO2 ir Nox, normos, ir 
kiti svarbesni neatitikties faktai;

Or. en

Pakeitimas 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pavojingi trūkumai, dėl kurių kyla 
tiesioginis ir neišvengiamas pavojus kelių 
eismo saugai ir todėl transporto priemonė
jokiu būdu negali būti naudojama kelyje.

– pavojingi trūkumai, dėl kurių kyla 
tiesioginis ir neišvengiamas pavojus kelių 
eismo saugai ir todėl valstybė narė ar jos 
kompetentingos institucijos draudžia 
transporto priemonę naudoti kelyje.

Or. fr

Pakeitimas 240
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės 
techninės apžiūros pažymą, kurioje 
pateikiama bent IV priede nurodyta 
informacija.

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą, išduoda elektroninę tos transporto 
priemonės techninės apžiūros pažymą, 
kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant dokumentų saugumo ir efektyvumo techninės apžiūros pažyma visada turėtų būti 
elektroninė, jos neturėtų būti reikalaujama iš asmens, pristatančio transporto priemonę 
techninei apžiūrai – šis asmuo dažnai bus ne transporto priemonės savininkas. Tai turėtų būti 
aktualu ir vykdymo užtikrinimo institucijoms, atliekančioms patikrinimus keliuose, nes jos 
galėtų su šia pažyma susipažinti.

Pakeitimas 241
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės 
techninės apžiūros pažymą, kurioje 
pateikiama bent IV priede nurodyta 
informacija.

1. Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-
i) atliko transporto priemonės techninę 
apžiūrą ir (arba) saugos patikrą, išduoda 
tos transporto priemonės techninės 
apžiūros pažymą, kurioje pateikiama bent 
IV priede ir V priede (naujame) nurodyta 
informacija. Europos Komisija tuo tikslu 
ir techninei apžiūrai, ir saugos apžiūrai 
parengia vienodą ES formą.

Or. de

Pagrindimas

Tik taikant vienodą ES formą galima užtikrinti, kad, atliekant techninį patikrinimą kelyje, bus 
galima visoje ES patikrinti techninės apžiūros pažymas.
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Pakeitimas 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nedarant poveikio 5 straipsniui, 
transporto priemonės, kuri buvo 
registruota kitoje valstybėje narėje, 
perregistravimo atveju valstybė narė 
pripažįsta bet kurios kitos valstybės narės 
išduotą techninės apžiūros pažymą kaip 
savo pačios išduotą techninės apžiūros 
pažymą, jei ta pažyma galioja atsižvelgiant 
į perregistruojančios valstybės narės 
nustatytą techninių apžiūrų dažnumą. 
Kilus abejonėms valstybės narės prieš 
pripažindamos techninės apžiūros pažymą 
gali ją patikrinti. Prieš pradedant taikyti 
šią direktyvą valstybės narės pateikia 
Komisijai techninės apžiūros pažymos 
aprašymą. Komisija apie tai informuoja 
16 straipsnyje nurodytą komitetą.

Or. en

Pagrindimas

Techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimas tarpvalstybinio perregistravimo atveju 
yra esminis žingsnis kuriant tikrą periodinės techninės apžiūros vidaus rinką. Pakeitime 
atsižvelgiama į ES Teisingumo Teismo pastarojo meto praktiką (C-150711/11).

Pakeitimas 243
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
ir ne vėliau kaip per trejus metus techninės 

3. Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
ir ne vėliau kaip per metus techninės 



PE507.994v01-00 102/147 AM\931123LT.doc

LT

apžiūros centrai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pradeda 
perdavinėti savo išduodamose techninės 
apžiūros pažymose nurodytą informaciją
elektroniniu būdu. Tokia informacija 
perduodama per pagrįstą laikotarpį po 
techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki 
tol techninės apžiūros centrai 
kompetentingai institucijai šią informaciją 
gali pranešti naudodami kitas priemones. 
Kompetentinga institucija saugo šią 
informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo 
dienos.

apžiūros centrai pradeda išduoti techninės 
apžiūros pažymas tik elektroniniu būdu.
Jie taip pat elektroniniu būdu 
kompetentingai institucijai perduoda savo 
išduodamose techninės apžiūros pažymose 
nurodytą informaciją. Tokia informacija 
perduodama per pagrįstą laikotarpį po 
techninės apžiūros pažymos išdavimo. Iki 
tol techninės apžiūros centrai 
kompetentingai institucijai šią informaciją 
gali pranešti naudodami kitas priemones. 
Kompetentinga institucija saugo šią 
informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant dokumentų saugumo ir efektyvumo techninės apžiūros pažyma visada turėtų būti 
elektroninė, jos neturėtų būti reikalaujama iš asmens, pristatančio transporto priemonę 
techninei apžiūrai – šis asmuo dažnai bus ne transporto priemonės savininkas. Tai turėtų būti 
aktualu ir vykdymo užtikrinimo institucijoms, atliekančioms patikrinimus keliuose, nes jos 
galėtų su šia pažyma susipažinti.

Pakeitimas 244
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo 
tikslu, ir jei ši informacija po ankstesnės 
techninės apžiūros nebuvo perduota 
elektroniniu būdu, inspektorius 
pareikalauja, kad transporto priemonę 
techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų 
po ankstesnės techninės apžiūros išduotą
pažymą.

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo 
tikslu, jei šis skaitiklis įrengtas ir jei ši 
informacija po ankstesnės techninės 
apžiūros nebuvo perduota elektroniniu 
būdu, inspektorius pareikalauja, kad 
transporto priemonę techninei apžiūrai 
pateikęs asmuo parodytų po ankstesnės 
techninės apžiūros išduotą pažymą.

Or. en
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Pakeitimas 245
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo 
tikslu, ir jei ši informacija po ankstesnės 
techninės apžiūros nebuvo perduota 
elektroniniu būdu, inspektorius 
pareikalauja, kad transporto priemonę 
techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų 
po ankstesnės techninės apžiūros išduotą 
pažymą.

4. Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo 
tikslu, ir jei ši informacija po ankstesnės 
techninės apžiūros nebuvo perduota 
elektroniniu būdu, inspektorius 
pareikalauja, kad transporto priemonę 
techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų 
po ankstesnės techninės apžiūros išduotą 
pažymą, jeigu pažyma nebuvo išduota 
elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant dokumentų saugumo ir efektyvumo techninės apžiūros pažyma visada turėtų būti 
elektroninė, jos neturėtų būti reikalaujama iš asmens, pristatančio transporto priemonę 
techninei apžiūrai – šis asmuo dažnai bus ne transporto priemonės savininkas. Tai turėtų būti 
aktualu ir vykdymo užtikrinimo institucijoms, atliekančioms patikrinimus keliuose, nes jos 
galėtų su šia pažyma susipažinti.

Pakeitimas 246
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Techninės apžiūros rezultatai pranešami 
transporto priemonės registracijos 
institucijai. Tame pranešime pateikiama 
techninės apžiūros pažymoje nurodyta 
informacija.

5. Techninės apžiūros rezultatai 
elektroniniu būdu pranešami transporto 
priemonės registracijos institucijai. Tame 
pranešime pateikiama techninės apžiūros 
pažymoje nurodyta informacija.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant dokumentų saugumo ir efektyvumo techninės apžiūros pažyma visada turėtų būti 
elektroninė, jos neturėtų būti reikalaujama iš asmens, pristatančio transporto priemonę 
techninei apžiūrai – šis asmuo dažnai bus ne transporto priemonės savininkas. Tai turėtų būti 
aktualu ir vykdymo užtikrinimo institucijoms, atliekančioms patikrinimus keliuose, nes jos 
galėtų su šia pažyma susipažinti.

Pakeitimas 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jei taikytina, techninės apžiūros centrai 
per kiekvieną techninę apžiūrą 
užregistruotus ridos skaitiklio duomenis 
perduoda į ridos registravimo duomenų 
bazę.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu valstybėje narėje yra ridos registravimo duomenų bazė, techninės apžiūros centrai 
turėtų jai teikti transporto priemonių ridos skaitiklio duomenis, kad būtų geriau apsisaugota 
nuo ridos skaitiklio duomenų klastojimo.

Pakeitimas 248
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Techninės apžiūros sertifikatai 
pripažįstami visose valstybėse narėse, kai 
norima perregistruoti transporto 
priemonę kitoje valstybėje narėje, jeigu 
sertifikatas galioja atsižvelgiant į valstybės 
narės, kurioje transporto priemonė 
perregistruojama, nuostatas dėl techninės 
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apžiūros atlikimo dažnumo, laikantis 5 
straipsnio 4 dalies.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi siekiama supaprastinti automobilio perregistravimo procedūrą persikraustymo 
atveju, tai neturėtų trukdyti taikyti nacionalines nuostatas, kuriomis siekiama apsaugoti 
vartotojus savininko keitimosi atveju, kaip numatyta 5 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje.

Pakeitimas 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei nustatoma didelių trūkumų, 
kompetentinga institucija nusprendžia, 
kokiomis sąlygomis transporto priemonė 
gali būti naudojama kol bus atlikta jos 
pakartotinė techninė apžiūra. Pastaroji 
apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites 
nuo pirmosios apžiūros.

2. Jei nustatoma didelių trūkumų, 
kompetentinga nacionalinė institucija gali 
nuspręsti, kokiomis sąlygomis transporto 
priemonė gali būti naudojama kol bus 
atlikta jos pakartotinė techninė apžiūra. 
Pastaroji apžiūra turi būti atlikta per šešias 
savaites nuo pirmosios apžiūros.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą transporto priemonės sulaikymas yra valstybės narės 
kompetencija, todėl tai turi įvertinti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

Pakeitimas 250
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 

3. Pavojingų trūkumų atveju valstybė narė 
arba kompetentinga institucija gali 
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nebenaudojama ir jos registracijos 
liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų, 3a straipsnį, kol nebus
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė 
yra tinkamos naudoti keliuose būklės.

neleisti transporto priemonės naudoti 
viešuosiuose keliuose arba apriboti jos 
naudojimą, kol bus pašalinti pavojingi 
trūkumai.

Or. en

Pagrindimas

Registracijos panaikinimas nėra tinkamas dalykas, nes registracija yra sudėtingas ir atskiras 
procesas, kuriuo ne visada siekiama apriboti transporto priemonės naudojimą. Kai kuriose 
valstybėse narėse registracijos panaikinimas gali būti tinkamas, kitose panašiems 
konstruktyviems kelių eismo saugos rezultatams pasiekti labiau tinka draudimai. Valstybės 
narės privalo turėti galimybę naudotis veiksmingiausiais metodais, kad nereikėtų švaistyti 
didžiulių lėšų tiems patiems rezultatams pasiekti.

Pakeitimas 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 
nebenaudojama ir jos registracijos 
liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų, 3a straipsnį, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
tinkamos naudoti keliuose būklės.

3. Pavojingų trūkumų atveju 
kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija gali nuspręsti, kad transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 
nebenaudojama ir jos registracijos 
liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų24, 3a straipsnį, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
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tinkamos naudoti keliuose būklės.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą transporto priemonės sulaikymas yra valstybės narės 
kompetencija, todėl tai turi įvertinti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

Pakeitimas 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 
nebenaudojama ir jos registracijos 
liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų24, 3a straipsnį, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
tinkamos naudoti keliuose būklės.

3. Pavojingų trūkumų atveju valstybė narė 
arba kompetentinga institucija gali 
nuspręsti, kad tokia transporto priemonė 
negali būti naudojama viešuosiuose 
keliuose ir kad leidimas ją naudoti kelių 
eismui sustabdomas, neįpareigojant atlikti 
registracijos procesą iš naujo, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir nebus išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
tinkamos naudoti keliuose būklės.

Or. fr

Pakeitimas 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 
nebenaudojama ir jos registracijos 

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 
nebenaudojama ir leidimas ją naudoti 
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liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų, 3a straipsnį, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
tinkamos naudoti keliuose būklės.

viešuosiuose keliuose laikinai sustabdomas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų, 3a straipsnį, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
tinkamos naudoti keliuose būklės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiau išdėstyti, kad pavojingų trūkumų atveju panaikinamas būtent 
leidimas naudoti transporto priemonę viešuosiuose keliuose, o ne transporto priemonės 
registracija, kuri tam tikrose valstybėse narėse reiškia transporto priemonės buvimą 
viešuosiuose registruose, o ne jos teisinį statusą, ir yra sudėtingas procesas, galiojantis visą 
transporto priemonės eksploatacijos laiką.

Pakeitimas 254
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 
nebenaudojama ir jos registracijos 
liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl 
transporto priemonių registracijos 
dokumentų24, 3a straipsnį, kol nebus 
pašalinti trūkumai ir išduota nauja 
techninės apžiūros pažyma, kuria 
patvirtinama, kad transporto priemonė yra 
tinkamos naudoti keliuose būklės.

3. Pavojingų trūkumų atveju transporto 
priemonė viešuosiuose keliuose 
nebenaudojama ir jos registracijos 
liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas, 
kol nebus pašalinti trūkumai ir nebus 
išduota nauja techninės apžiūros pažyma, 
kuria patvirtinama, kad transporto 
priemonė yra tinkamos naudoti keliuose 
būklės.

Or. fr
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Pagrindimas

Jeigu, pavojingų trūkumų atveju, transporto priemonė viešuosiuose keliuose nebenaudojama, 
reikalavimas atnaujinti registracijos procedūrą atrodo netinkamas.

Pakeitimas 255
Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, valstybės narės teritorijoje 
registruotos transporto priemonės techninę 
apžiūrą atlikusi kompetentinga institucija, 
kiekvienai sėkmingai techninę apžiūrą 
praėjusiai transporto priemonei išduoda 
techninės apžiūros lipduką. Techninės 
apžiūros lipduke nurodoma kitos techninės 
apžiūros data.

Techninės apžiūros centras arba, jei 
taikoma, valstybės narės teritorijoje 
registruotos transporto priemonės techninę 
apžiūrą atlikusi kompetentinga institucija, 
kiekvienai sėkmingai techninę apžiūrą 
praėjusiai transporto priemonei išduoda 
techninės apžiūros lipduką. Techninės 
apžiūros lipduke nurodoma kitos techninės 
apžiūros data. Techninės apžiūros 
lipdukas neprivalo būti išduodamas, jeigu 
transporto priemonės registracijos 
dokumente įmanoma nurodyti techninės 
apžiūros atlikimo faktą ir datą.

Or. et

Pagrindimas

Remiantis Direktyvos 1999/37/EB (dėl transporto priemonių registracijos dokumentų), kurią 
Europos Parlamentas dabar svarsto, pakeitimais, nebūtina išduoti atskiro dokumento –
techninės apžiūros lipduko, jeigu registracijos dokumente yra tinkama lentelė, kurioje galima 
įrašyti techninės apžiūros galiojimo laikotarpį ir jos atlikimo datą. Tai reiškia, kad techninės 
apžiūros centrai ir kompetentingos institucijos neprivalo išduoti atskiro dokumento, kuriuo 
būtų įrodoma, kad transporto priemonės techninė apžiūra atlikta ir kurį transporto priemonių 
naudotojai privalėtų turėti transporto priemonėje.

Pakeitimas 256
Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį išduotą techninės apžiūros 
lipduką pripažįsta kiekviena valstybė narė.

Pagal 1 dalį išduotą techninės apžiūros 
lipduką arba atitinkamą įrašą transporto 
priemonės registracijos dokumente 
pripažįsta kiekviena valstybė narė.

Or. et

Pakeitimas 257
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį išduotą techninės apžiūros 
lipduką pripažįsta kiekviena valstybė narė.

Kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos 
valstybės narės pagal 1 dalį išduotą 
techninės apžiūros lipduką, jei jis išduotas 
toje valstybėje narėje registruotai 
transporto priemonei.

Or. de

Pagrindimas

Transporto priemonių techninė apžiūra turi būti atliekama toje valstybėje narėje, kurioje jos 
registruotos.

Pakeitimas 258
Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Techninės apžiūros centrų 

nepriklausomumas
1. Siekiant užtikrinti transporto priemonės 
techninės apžiūros nepriklausomumą, 
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nešališkumą ir kokybę, techninės apžiūros 
centrai nevykdo motorinių transporto 
priemonių gamybos, pardavimo, nuomos, 
techninės priežiūros ar remonto veiklos.
2. Valstybė narė turi teisę nukrypti nuo 
šios nuostatos taikymo, jeigu techninės 
apžiūros centro nešališkumas 
užtikrinamas įgyvendinant EN ISO/IEC 
1702011 nustatytus standartus. Techninės 
apžiūros centrų ir inspektorių 
nepriklausomumui užtikrinti valstybės 
narės savo teritorijose gali nustatyti 
papildomus reikalavimus.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Atitikties vertinimas. 
Reikalavimai įvairių patikrinimus 
atliekančių įstaigų veiklai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pakankamą įvairių technines apžiūras atliekančių organizacijų 
nepriklausomumą, svarbu, kad techninių apžiūrų centrai taikytų suderintus ir pripažintus 
standartus. ISO/IEC 17020 nurodyti reikalavimai taikomi patikrinimus atliekančių įstaigų 
kompetencijai ir jų atliekamų patikrinimų nešališkumui ir nuoseklumui.

Pakeitimas 259
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninės apžiūros įrenginiai ir jai 
atlikti naudojama įranga atitinka V priede 
išdėstytus minimalius techninius 
reikalavimus.

1. Techninės apžiūros įrenginiai ir jai 
atlikti naudojama įranga atitinka bent V 
priede išdėstytus minimalius techninius 
reikalavimus.

Or. de
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Pakeitimas 260
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeisdamos I–VI priedų nuostatų 
valstybės narės techninės apžiūros 
įrenginiams ir jai atlikti naudojamai 
įrangai gali nustatyti griežtesnius 
technologinius ar techninius 
reikalavimus, negu nurodyti V priede.

Or. de

Pakeitimas 261
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Techninės apžiūros centrus, kuriuose 
inspektoriai atlieka technines apžiūras, 
įgalioja valstybė narė arba jos 
kompetentinga institucija.

Or. en

Pagrindimas

Techninės apžiūros centrus, kuriuose atliekamos techninės apžiūros, turi įgalioti valstybė 
narė arba jos kompetentinga institucija.

Pakeitimas 262
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Techninės apžiūros įrenginiai, 
kuriuos įsigaliojant šiam reglamentui 
valstybės narės jau yra patvirtinusios, ne 
vėliau kaip po penkerių metų turi būti vėl 
patikrinami, ar atitinka minimalius 
reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdami atitikti minimalius kokybės 
valdymo reikalavimus, techninės apžiūros 
centrai laikosi įgaliojančios valstybės 
narės reikalavimų. Techninės apžiūros 
centrai užtikrina transporto priemonių 
techninės apžiūros objektyvumą ir aukštą 
kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Techninių apžiūrų centrai, ar jie būtų privatūs, ar viešieji, turi atitikti minimalius 
reikalavimus, kad būtų užtikrintas geras kokybės valdymas. Jie turi būti objektyvūs ir 
užtikrinti aukštą transporto priemonių techninių apžiūrų kokybę.

Pakeitimas 264
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, 
atitinkantys VI priede išdėstytus 
minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus.

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, 
atitinkantys VI priede išdėstytus 
minimalius gebėjimų, išsilavinimo ir 
mokymo reikalavimus, taip pat valstybės 
narės, kurioje jie skiriami, reikalavimus. 
Valstybės narės savo teritorijose gali 
nustatyti papildomus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės jau taiko griežtesnius reikalavimus, negu nustatyti VI priede. 
Remiantis „geriausios patirties“ principu, šioms valstybėms narėms turėtų būti palikta 
galimybė išlaikyti aukščiausią galimą kvalifikacijos lygį.

Pakeitimas 265
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, 
atitinkantys VI priede išdėstytus 
minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus.

1. Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, 
atitinkantys VI priede išdėstytus 
minimalius gebėjimų, mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo reikalavimus, taip 
pat visus platesnius valstybės narės, 
kurioje jie veikia, reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę jų teritorijoje veikiantiems inspektoriams kelti 
griežtesnius privalomus reikalavimus, negu reikalaujama pagal būtinąjį standartą.

Pakeitimas 266
Dieter-Lebrecht Koch
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus atitinkantiems inspektoriams 
valstybės narės išduoda pažymėjimą. 
Pažymėjime pateikiama bent VI priedo 3 
punkte nurodyta informacija.

2. Minimalius gebėjimų, mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo reikalavimus, taip 
pat visus platesnius valstybės narės, 
kurioje jie veikia, reikalavimus 
atitinkantiems inspektoriams valstybės 
narės išduoda pažymėjimą. Pažymėjime 
pateikiama bent VI priedo 3 punkte 
nurodyta informacija. Valstybės narės, 
kurios inspektoriams jau dabar taiko 
aukštesnį mokymo, gebėjimų ir apžiūros 
lygį, negu numatytas pagal minimalius 
reikalavimus, turi tą lygį išlaikyti ir neturi 
priverstinai jo mažinti.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę jų teritorijoje veikiantiems inspektoriams kelti 
griežtesnius privalomus reikalavimus, negu reikalaujama pagal būtinąjį standartą.

Pakeitimas 267
Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus atitinkantiems inspektoriams 
valstybės narės išduoda pažymėjimą. 
Pažymėjime pateikiama bent VI priedo 3 
punkte nurodyta informacija.

2. Reglamente nurodytus minimalius 
gebėjimų ir mokymo reikalavimus bei 
papildomus nacionalinius reikalavimus 
atitinkantiems inspektoriams valstybės 
narės išduoda pažymėjimą. Pažymėjime 
pateikiama bent VI priedo 3 punkte 
nurodyta informacija.

Or. de
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Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad pažymėjimui įgyti ir toliau taikomi nacionaliniai gebėjimų ir mokymo 
reikalavimai, viršijantys šio reglamento VI priede nustatytus minimalius reikalavimus.

Pakeitimas 268
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus atitinkantiems inspektoriams 
valstybės narės išduoda pažymėjimą. 
Pažymėjime pateikiama bent VI priedo 3 
punkte nurodyta informacija.

2. Kompetentingos institucijos arba 
atitinkamais atvejais patvirtinti mokymo 
centrai minimalius gebėjimų ir mokymo 
reikalavimus atitinkantiems inspektoriams 
išduoda pažymėjimą. Pažymėjime 
pateikiama bent VI priedo 3 punkte 
nurodyta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma sąlyga, kad minimalius reikalavimus atitinkantiems inspektoriams pažymėjimus 
išduotų valstybės narės, būtų pernelyg ribojanti valstybių narių atžvilgiu. Šiuos pažymėjimus 
gali išduoti ir patvirtinti mokymo centrai.

Pakeitimas 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Inspektoriams, kurie šio reglamento 
taikymo pradžios dieną dirba valstybės 
narės kompetentingoje institucijoje arba 
techninės apžiūros centre, VI priedo 1 
punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi. 
Tiems inspektoriams valstybės narės 
išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.

3. Inspektoriams, kurie šio reglamento 
taikymo pradžios dieną dirba valstybės 
narės kompetentingoje institucijoje arba 
techninės apžiūros centre arba yra jų 
įgalioti, VI priedo 1 punkte išdėstyti 
reikalavimai netaikomi. Tiems 
inspektoriams valstybės narės išduoda 
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lygiavertiškumo pažymėjimą.

Or. en

Pakeitimas 270
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos 
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių.

Išbraukta

Or. nl

Pagrindimas

Nyderlandų sistema, pagal kurią techninę apžiūrą atlieka autoservisai, o nacionalinė 
priežiūros institucija atsitiktinės imties būdu juos tikrina, veikia puikiai. Pavojus autoservisui 
netekti licencijos, taigi ir pajamų šaltinio, užtikrina aukštą Nyderlandų automobilių parko 
techninės apžiūros kokybę. Todėl Komisijos siūloma nepriklausomybė yra nepageidautina.

Pakeitimas 271
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių.

4. Valstybės narės užtikrina, kad techninė 
apžiūra būtų atliekama laikantis 
nustatytos tvarkos, ir didelį dėmesį skiria 
vertinimų, kuriuos atlieka teisę 
remontuoti transporto priemones turintys 
verslo subjektai, objektyvumui.
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Or. de

Pakeitimas 272
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos 
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių.

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos 
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju ir su remonto įmonės, 
kuriai transporto priemonė pateikiama 
apžiūrai atlikti, darbuotojais neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad inspektorius privalo būti nepriklausomas nuo remonto įmonių ir jų 
darbuotojų.

Pakeitimas 273
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos 
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių.

4. Atlikdamas techninę apžiūrą 
inspektorius neturi patekti į jokį interesų 
konfliktą, visų pirma su tikrinamos 
transporto priemonės registracijos 
liudijimo turėtoju neturėti jokių 
ekonominių, asmeninių ar giminystės 
ryšių. Šiuos reikalavimus atitinkantiems 
inspektoriams leidžiama atlikti bet kurios 
transporto priemonės techninę apžiūrą, 
nors jie ir atlieka remontą bei techninę 
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priežiūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Periodinė techninė apžiūra yra nuo remonto ir techninės priežiūros atskira veikla, kurią 
vykdant atliekamas specialus sertifikavimas, taikomi specialūs techninės apžiūros metodai ir 
įrangos reikalavimai, taip pat nepriklausomumo reikalavimai, o šią veiklą vykdyti įgalioja ir 
ją prižiūri priežiūros institucija. Šie reikalavimai yra pakankami, kad inspektorius galėtų 
dalyvauti ir atliekant remontą bei techninę priežiūrą.

Pakeitimas 274
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tinkamos kvalifikacijos asmuo, 
atlikęs transporto priemonės remonto ar 
techninės priežiūros darbus, gali 
inspektoriaus statusu dalyvauti tolesnėje 
periodinėje tos pačios transporto 
priemonės techninėje apžiūroje.

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonių techninę priežiūrą atliekančiam asmeniui neturėtų būti uždrausta 
atlikti tolesnę transporto priemonės periodinę techninę apžiūrą. (Konkrečiais metodais) 
tikrinama pati transporto priemonė, transporto priemonės techninę priežiūrą atliekantis 
asmuo nėra tikrinamas ar vertinamas.

Pakeitimas 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Fizinis asmuo, atlikęs transporto 
priemonės remonto ar techninės 
priežiūros darbus, tolesnėje periodinėje 
tos pačios transporto priemonės 
techninėje apžiūroje inspektoriaus statusu 
nedalyvauja.

Or. fr

Pakeitimas 276
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Techninės apžiūros centras ir remonto 
dirbtuvės gali būti tapatūs tik tuo atveju, 
jei tai leidžiama pagal valstybės narės 
nuostatas ir atitinkamą leidimą pagal 
standarto ISO / IEC 17020:2012 A priedo 
A.3 punktą.

Or. de

Pagrindimas

Techninės apžiūros centro ir remonto dirbtuvių atskyrimas turi būti laikomas norma, tačiau 
prireikus valstybės narės turi turėti galimybę laikydamosi tam tikrų kokybės kriterijų numatyti 
išimtį.

Pakeitimas 277
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Techninės apžiūros centras informuoja 5. Techninės apžiūros centras informuoja 
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transporto priemonę techninei apžiūrai 
pateikusį asmenį apie būtiną atlikti 
remontą ir nekeičia apžiūros rezultatų 
komerciniais tikslais.

transporto priemonę techninei apžiūrai 
pateikusį asmenį apie trūkumus, kuriuos 
būtina ištaisyti, ir nekeičia apžiūros 
rezultatų komerciniais tikslais.

Or. es

Pagrindimas

Techninės apžiūros centras turi informuoti tik apie trūkumus, kuriuos reikia ištaisyti. 
Reikalingą remontą turi nustatyti remontą atliekantis automobilių servisas.

Pakeitimas 278
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Techninės apžiūros centras informuoja 
transporto priemonę techninei apžiūrai 
pateikusį asmenį apie būtiną atlikti 
remontą ir nekeičia apžiūros rezultatų 
komerciniais tikslais.

5. Techninės apžiūros centras informuoja 
transporto priemonę techninei apžiūrai 
pateikusį asmenį arba remonto dirbtuves 
apie nustatytus transporto priemonės 
trūkumus ir nekeičia apžiūros rezultatų 
komerciniais tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į skirtingas užduotis, kurias turi atlikti inspektoriai (nustatyti 
trūkumus) ir remonto įmonės (atlikti remontą trūkumams pašalinti).

Pakeitimas 279
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Techninės apžiūros centrų įgaliojimas ir 
priežiūra

Techninės apžiūros centrų įgaliojimas ir 
priežiūra
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1. Techninės apžiūros centrai
1.1. Techninės apžiūros centrai, kuriuose 
organizuojama inspektorių, atliekančių 
techninę apžiūrą, veikla, turi būti 
pripažinti valstybės narės, kurioje jie 
veikia.
1.2. Techninės apžiūros centrai turi 
atitikti standarte EN ISO / IEC 17020 
nustatytus minimalius kokybės 
užtikrinimo reikalavimus ir atitinkamos 
valstybės narės keliamus inspektorių 
veiklos, techninės apžiūros įrenginių ir jai 
atlikti naudojamos įrangos bei techninės 
apžiūros organizavimo reikalavimus.
1.3. Jei įmonę, kuri komerciniu pagrindu 
atlieka motorinių transporto priemonių 
remontą ir techninę priežiūrą, norima 
įgalioti atlikti techninę apžiūrą, būtina 
užtikrinti, kad komerciniu pagrindu 
atliekami remontas ir techninė priežiūra 
veiklos organizavimo, darbuotojų ir 
finansiniais aspektais būtų atskirti nuo 
techninės apžiūros atlikimo.
1.4. Išsamus derinimas ir abipusis, 
tarpvalstybinis atskirų techninės apžiūros 
centrų apžiūros rezultatų pripažinimas 
galimas remiantis A tipo techninės 
apžiūros centro akreditacija (pagal 
standartą EN ISO / IEC 17020).
2. Priežiūros institucija
2.1. Priežiūros institucija atlieka bent 
VII priedo 1 punkte numatytas užduotis ir 
atitinka to priedo 2 ir 3 punktuose 
išdėstytus reikalavimus.
2.2. Valstybės narės viešai paskelbia 
priežiūros institucijų darbo tvarkos 
taisykles, kuriomis nustatomas jų darbo 
organizavimas ir jų darbuotojams 
taikomos užduotys bei reikalavimai.
2.3. Priežiūros institucijos veikia 
nepriklausomai nuo techninės priežiūros 
centrų ir nuo transporto priemonių 
gamintojų.
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3. Techninės priežiūros centrams, 
kuriems tiesiogiai vadovauja 
kompetentinga institucija, įgaliojimo ir 
priežiūros reikalavimai netaikomi.

Or. de

Pagrindimas

Standartas EN ISO / IEC 17020 grindžiamas standartu EN 45004 ir taikomas visame 
pasaulyje. Juo apibūdinamas techninės apžiūros centrų nepriklausomumo ir vientisumo 
laipsnis; jis apima A, B ir C tipų techninės apžiūros centrus.

Pakeitimas 280
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad techninės 
apžiūros centrai būtų prižiūrimi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą transporto priemonių techninių apžiūrų kokybę, techninės apžiūros 
centrai turi būti prižiūrimi.

Pakeitimas 281
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninės priežiūros centrams, kuriems 
tiesiogiai vadovauja kompetentinga 
institucija, įgaliojimo ir priežiūros 
reikalavimai netaikomi.

2. Techninės apžiūros centrams, kuriems 
tiesiogiai vadovauja valstybės narės 
kompetentinga institucija, įgaliojimo ir 
priežiūros reikalavimai netaikomi.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškiau išdėstyti, kad įgaliojimo ir priežiūros reikalavimai netaikomi tik 
valstybių narių tiesiogiai vadovaujamiems techninės apžiūros centrams.

Pakeitimas 282
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės 1 ir 2 dalyse 
nurodytus reikalavimus įgyvendina, jeigu 
nustato įpareigojimą, kad priežiūros 
centrai būtų įgaliojami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių 
prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 
priežiūros reikalavimus.

Or. es

Pakeitimas 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninė transporto priemonių 
informacijos sistema

Nacionalinių elektroninių transporto 
priemonių informacijos sistemų tinklas

Or. fr

Pakeitimas 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja, kaip 
ekonomiškiausiai ir veiksmingiausiai 
sukurti elektroninę transporto priemonių 
informacijos sistemą, kuria būtų siekiama 
užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, 
registravimą ir patvirtinimą atsakingų 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
techninės apžiūros centrų ir transporto 
priemonių gamintojų keitimąsi su technine 
apžiūra susijusia informacija.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau įrodytos elektroninės transporto priemonių informacijos 
sistemos galimybės ir nauda, tad iš tikrųjų labiau reikėtų stengtis išsiaiškinti, kaip 
ekonomiškiausiai ir veiksmingiausiai ją sukurti.

Pakeitimas 285
Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą. Be to, Komisija 
išnagrinėja galimybę sujungti esamas 
valstybių narių elektronines duomenų 
bazes ir Europos Sąjungoje tvarkomas 
aukštesnio nei nacionalinio lygmens 
duomenų bazes arba operatyvinį jų 
tarpusavio keitimąsi duomenimis ir 
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skatina valstybes nares keistis geriausia 
patirtimi.

Or. et

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių jau turi duomenų bazes, kuriose kaupiama informacija apie 
vairuotojų pažymėjimus, registruotas transporto priemones ir technines apžiūras. Kai kuriose 
valstybėse narėse su užregistruotais duomenimis galima susipažinti vienoje bendroje 
duomenų bazėje. Be to, sėkmingai veikia EUCARIS sistema, prie jos didesniu ar mažesniu 
integracijos laipsniu prisijungė visos valstybės narės. Komisija turėtų išsiaiškinti, kokiu mastu 
įmanoma panaudoti EUCARIS šiam reglamentui ir apskritai visam kelių eismo saugos 
dokumentų rinkiniui įgyvendinti.

Pakeitimas 286
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, 
registravimą ir patvirtinimą atsakingų 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
techninės apžiūros centrų ir transporto 
priemonių gamintojų keitimąsi su 
technine apžiūra susijusia informacija,
sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos sistemos 
sukūrimo pasinaudojant jau esamais ir 
įdiegtais sprendimais, kuriais gali būti 
užtikrinta tarptautinė prieiga prie 
svarbiausių duomenų apie techninę būklę 
ir ridą, galimybes, sąnaudas ir naudą.

Or. en

Pagrindimas

Jau esama sistemų, kuriose viešai prieinamu formatu saugomi pagrindiniai duomenys. 
Teisinga svarstyti duomenų bazių sujungimo (kurį atlikus ribojama prieiga, duomenų bazes 
per tam tikrą laiką sunku pritaikyti ir tai labai daug kainuoja) alternatyvas. Susieti duomenų 
bazes šiuo atveju nėra tikėtinas geriausias keitimosi informacija sprendimas.
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Pakeitimas 287
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, 
registravimą ir patvirtinimą atsakingų 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
techninės apžiūros centrų ir transporto 
priemonių gamintojų keitimąsi su 
technine apžiūra susijusia informacija,
sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.

Bendradarbiaudama su transporto 
priemonių gamintojais ir visomis kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, Komisija 
išnagrinėja elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos sukūrimo 
pasinaudojant jau esamais ir įdiegtais 
sprendimais, kuriais gali būti užtikrinta 
tarptautinė prieiga prie svarbiausių 
duomenų apie techninę būklę ir ridą,
galimybes, sąnaudas ir naudą.

Or. en

Pakeitimas 288
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos, kuri, be 
kita ko, apima ridos skaitiklio duomenis ir 
duomenis apie sunkius eismo įvykius, 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Or. de
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Pakeitimas 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, 
registravimą ir patvirtinimą atsakingų 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
techninės apžiūros centrų ir transporto 
priemonių gamintojų keitimąsi su 
technine apžiūra susijusia informacija, 
sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja, kaip galima 
veiksmingiausiai sujungti esamas 
nacionalines elektronines transporto 
priemonių informacijos sistemas į tinklą 
siekiant, kad susijusioms 
kompetentingoms nacionalinės valdžios 
institucijoms būtų lengviau keistis 
informacija apie techninės apžiūros 
duomenis ir ridą.

Or. fr

Pakeitimas 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

a) Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

b) Komisija taip pat tikrina, kaip renkami 
ir kaupiami jau turimi ir saugai svarbūs 
duomenys, susiję su eismo įvykių 
patyrusiomis transporto priemonėmis. Šie 
duomenys turėtų apimti bent informaciją 
apie pakeistus ir suremontuotus saugai 
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svarbius komponentus.
Ši informacija turėtų būti prieinama 
inspektoriams, kad jie galėtų atlikti jiems 
pateiktos transporto priemonės vertinimą, 
ir anonimine forma valstybėms narėms, 
kad jos galėtų planuoti ir įgyvendinti 
eismo saugą didinančias priemones.

Or. de

Pakeitimas 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra ir 
ridos skaitiklių duomenimis susijusia 
informacija, sukūrimo pasinaudojant jau 
įdiegtais IT sprendimais galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Or. en

Pagrindimas

Keistis informacija apie ridos skaitiklių duomenis pasitelkiant IT sprendimus itin svarbu 
siekiant sumažinti ridos skaitiklių duomenų klastojimą tarpvalstybinėje antrinėje automobilių 
prekyboje.

Pakeitimas 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą. Visos išlaidos, 
susijusios su elektroninės sistemos 
diegimu, bus padengtos iš ES biudžeto 
lėšų.

Or. pl

Pakeitimas 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už
transporto priemonių apžiūrą, 
registravimą ir patvirtinimą atsakingų 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
techninės apžiūros centrų ir transporto 
priemonių gamintojų keitimąsi su 
technine apžiūra susijusia informacija, 
sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.

Komisija ištiria elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos sukūrimo, 
pasinaudojant jau esamais ir įdiegtais IT 
sprendimais, susijusiais su tarptautiniu 
keitimusi duomenimis, siekiant kuo labiau 
sumažinti išlaidas ir išvengti dubliavimo, 
galimybes, sąnaudas ir naudą. Tyrimo 
metu išnagrinėjamas tinkamiausias būdas 
sujungti esamas nacionalines sistemas
siekiant užtikrinti už transporto priemonių 
apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą 
atsakingų valstybių narių kompetentingų 
institucijų, techninės apžiūros centrų ir 
transporto priemonių gamintojų keitimąsi 
su technine apžiūra ir ridos skaitiklio 
rodmenimis susijusia informacija.

Or. pl
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Pakeitimas 294
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija išnagrinėja elektroninės 
transporto priemonių informacijos 
sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už 
transporto priemonių apžiūrą, registravimą 
ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių 
kompetentingų institucijų, techninės 
apžiūros centrų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.

Komisija taip pat išnagrinėja galimybę į 
šią platformą įtraukti duomenis apie 
tarptautinius eismo taisyklių pažeidimus, 
nurodytus EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVOJE 2011/82/ES, 
kuria sudaromos palankesnės sąlygos 
keistis informacija tarpvalstybiniu 
lygmeniu apie kelių eismo saugumo 
taisyklių pažeidimus, siekiant pasiūlyti 
priemonių kelių eismo saugai didinti.

Or. es

Pakeitimas 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija taip pat tikrina, kaip 
elektroninėje platformoje renkami ir 
kaupiami kiekvienos į šios direktyvos 
taikymo sritį patenkančios transporto 
priemonės ridos skaitiklio duomenys. 
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Ridos skaitiklio duomenis į duomenų bazę 
įveda įvairios suinteresuotosios šalys, 
atliekančios tos transporto priemonės 
techninę priežiūrą, remontą ir techninę 
patikrą.
Šie išimtinai su transporto priemone 
susiję anoniminiai duomenys turėtų būti 
prieinami inspektoriams, kad jie galėtų 
atlikti jiems pateiktos transporto 
priemonės vertinimą, ir transporto 
priemonių savininkams transporto 
priemonės paso forma.

Or. de

Pagrindimas

Dėl suklastotų ridos skaitiklių padidėja techninė eismo saugos rizika ir iškreipiama naudotų 
transporto priemonių rinka.

Pakeitimas 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu 
pateikia teisės akto pasiūlymą.

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą ir sukurti specialią keitimosi 
valstybių narių nacionalinių ridos 
duomenų bazių informacija sistemą.

Per dvejus metus nuo šio reglamento 
taikymo pradžios Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tyrimo 
rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu 
pateikia teisės akto pasiūlymą.

Or. en
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Pagrindimas

Tarpusavyje susietų ridos registravimo duomenų bazių sistema būtų tiesioginis būdas kovoti 
su ridos skaitiklių duomenų klastojimu, nes kelių naudotojai galėtų atsekti tarpvalstybinę savo 
transporto priemonių istoriją.

Pakeitimas 297
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu 
nustatytą techninės apžiūros lipduko 
reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu 
pateikia teisės akto pasiūlymą.

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant pasiūlymus sukurti geresnę 
sąveiką ir (arba) standartizuoti 
elektroninius dokumentus ir galimybę 
panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės 
apžiūros lipduko reikalavimą. Per dvejus 
metus nuo šio reglamento taikymo pradžios 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir kartu 
pateikia teisės akto pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 298
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 
straipsniu nustatytą techninės apžiūros 
lipduko reikalavimą. Per dvejus metus 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir 

Ji apsvarsto ir pateikia tinkamiausią ir 
ekonomiškiausią būdą supaprastinti 
tarptautinę prieigą prie svarbiausių 
duomenų, reikalingų transporto 
priemonėms registruoti, ridos skaitiklių 
duomenų ir su techninėmis apžiūromis 
susijusių duomenų.
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prireikus kartu pateikia teisės akto 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Jau esama sistemų, kuriose viešai prieinamu formatu saugomi pagrindiniai duomenys. 
Teisinga svarstyti duomenų bazių sujungimo (kurį atlikus ribojama prieiga, duomenų bazes 
per tam tikrą laiką sunku pritaikyti ir tai labai daug kainuoja) alternatyvas. Susieti duomenų 
bazes šiuo atveju nėra tikėtinas geriausias keitimosi informacija sprendimas.

Pakeitimas 299
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir 
įvertina įvairias politikos galimybes, 
įskaitant galimybę panaikinti 10 
straipsniu nustatytą techninės apžiūros 
lipduko reikalavimą. Per dvejus metus 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir 
prireikus kartu pateikia teisės akto 
pasiūlymą.

Ji apsvarsto ir pateikia tinkamiausią ir 
ekonomiškiausią būdą supaprastinti 
tarptautinę prieigą prie svarbiausių 
duomenų, reikalingų transporto 
priemonėms registruoti, ridos skaitiklių 
duomenų ir su techninėmis apžiūromis 
susijusių duomenų.

Or. en

Pakeitimas 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija įgaliojama pagal 19 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant:

Komisija įgaliojama pagal 19 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus siekiant:
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Or. pl

Pakeitimas 301
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– I priedas dėl gamintojo pateikiamos 
techninės informacijos

Or. en

Pakeitimas 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atitinkamai atnaujinti 2 straipsnio 1 dalį ir 
5 straipsnio 1 ir 2 dalis siekiant atsižvelgti į 
transporto priemonių kategorijų 
pakeitimus, padarytus iš dalies pakeičiant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytus teisės aktus,

atnaujinti tiktai 2 straipsnio 1 dalį ir 5 
straipsnio 1 ir 2 dalis siekiant atsižvelgti į 
transporto priemonių kategorijų 
pakeitimus, padarytus iš dalies pakeičiant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytus teisės aktus,

Or. pl

Pakeitimas 303
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atitinkamai atnaujinti II priedo 
3 punktą atsižvelgiant į metodus ir 
trūkumų priežastis ir V priedą turint 
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naudingesnių ir veiksmingesnių apžiūros 
metodų, taip pat I priedą, jei techninei 
apžiūrai atlikti būtų būtina papildoma 
informacija.

Or. de

Pagrindimas

Papildomas Pranešimo projekto 33 pakeitimas (17 straipsnio 2a įtrauka (nauja), kad būtų 
galima reikalavimus koreguoti atsižvelgiant į transporto priemonių technologijų ir techninės 
apžiūros metodų plėtrą.

Pakeitimas 304
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atitinkamai atnaujinti II priedo 
3 punktą atsižvelgiant į tikrinamų pozicijų 
sąrašą, metodus, trūkumų priežastis ir 
trūkumų vertinimą bei V priedą siekiant jį 
suderinti su Sąjungos saugos ir 
aplinkosaugos taisyklių plėtra, taip pat 
I priedą, jei techninei apžiūrai atlikti būtų 
būtina papildoma informacija.

Or. de

Pagrindimas

Papildomas Pranešimo projekto 34 pakeitimas (17 straipsnio 2b įtrauka (nauja), kad būtų 
galima reikalavimus koreguoti atsižvelgiant į transporto priemonių technologijų, techninės 
apžiūros metodų ir ES teisėkūros plėtrą.

Pakeitimas 305
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Ataskaitos pateikimas

Ne vėliau kaip [penkeri metai nuo šio 
reglamento paskelbimo datos] Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šio reglamento įgyvendinimo ir poveikio 
ataskaitą, ypač informaciją apie techninių 
apžiūrų dažnumą, periodinių techninių 
apžiūrų suderinimo mastą ir nuostatų dėl 
techninės apžiūros pažymų tarpusavio 
pripažinimo iš kitos valstybės narės 
kildinamos transporto priemonės 
perregistravimo atvejais veiksmingumą. 
Ataskaitoje taip pat išnagrinėjama, ar 
suderinimo lygis pakankamas, kad būtų
galima tarpusavyje pripažinti techninių 
apžiūrų pažymas visoje Sąjungoje, ir ar 
šiam tikslui pasiekti reikalingi aukštesni 
Europos standartai. Prireikus kartu su 
ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.

Or. en

Pakeitimas 306
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
penkeriems metams nuo [šio reglamento
įsigaliojimo data].

Or. fi
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Pakeitimas 307
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
penkeriems metams nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data]. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki to 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šio 
reglamento įsigaliojimo data].

2. Įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus, 
minėtus 17 straipsnyje, Komisijai 
suteikiamas 5 metams nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
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pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. pl

Pakeitimas 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 17 straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba kitą sprendime 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jokiam
jau įsigaliojusiam deleguotajam teisės 
aktui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 17 straipsnyje 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja 
kitą dieną po sprendimo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba kitą sprendime nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. pl

Pakeitimas 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie 
jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pl
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Pakeitimas 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neišreiškė 
prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba praneša Komisijai, kad jie 
nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. pl

Pakeitimas 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija ne vėliau kaip per penkerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pranešimą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą ir poveikį, visų pirma dėl 
nuostatų, susijusių su taikymo apimtimi, 
apžiūros dažnumu, techninės apžiūros 
pažymų tarpusavio pripažinimu, 
veiksmingumo ir elektroninės transporto 
priemonių informacijos sistemos 
sukūrimo galimybių tyrimo, kaip nurodyta 
15 straipsnyje, rezultatus. Pranešime taip 
pat išanalizuojama, ar reikia žymiai 
atnaujinti priedus atsižvelgiant į techninę 
pažangą ir praktiką. Ataskaita pateikiama 
pasikonsultavus su 16 straipsnyje 
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nurodytu komitetu. Prireikus su ataskaita 
pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų.

Or. pl

Pakeitimas 313
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
-19 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis
Valstybių narių įgaliojimai

Valstybės narės įgaliojamos jų teritorijoje 
registruotų transporto priemonių 
techninei apžiūrai kelti su bet kuria šios 
direktyvos nuostata palygintinus ar 
griežtesnius reikalavimus, taip siekiant 
veiksmingiau įgyvendinti direktyvos 
tikslus.

Or. de

Pagrindimas

Apibendrintai nusakoma valstybių narių laisvė jų teritorijoje registruotų transporto 
priemonių techninei apžiūrai nustatyti privalomus griežtesnius reikalavimus.

Pakeitimas 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos 
skaitiklio duomenų klastojimas arba 
neteisėtas reguliavimas būtų laikomas 

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos 
skaitiklio duomenų klastojimas arba 
neteisėtas reguliavimas būtų laikomas 
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nusižengimu ir baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas.

nusižengimu ir baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas, ir užtikrinti 
ridos skaitiklio duomenų tikslumą per visą 
transporto priemonės eksploatacijos laiką.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės privalo imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad ridos skaitiklio 
duomenys būtų patikimi ir tikslūs per visą transporto priemonės eksploatacijos laiką, nes 
pripažįstama, kad laikotarpis nuo registracijos datos iki pirmosios techninės apžiūros yra 
labiausiai tikėtinas ridos duomenų klastojimo laikotarpis.

Pakeitimas 315
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos 
skaitiklio duomenų klastojimas arba 
neteisėtas reguliavimas būtų laikomas 
nusižengimu ir baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad saugai 
ir aplinkai svarbių transporto priemonių 
komponentų ir sistemų bei ridos skaitiklio 
duomenų klastojimas arba neteisėtas 
reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir 
baudžiamas taikant veiksmingas, 
proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas.

Or. de

Pakeitimas 316
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų Išbraukta.
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priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos 
skaitiklio duomenų klastojimas arba 
neteisėtas reguliavimas būtų laikomas 
nusižengimu ir baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, 
nediskriminacines sankcijas.

Or. es

Pagrindimas

Ridos skaitiklis nėra reguliuojamas ar privalomas prietaisas nei siekiant patvirtinti 
transporto priemonės tipą, nei važiuoti ja. Tai grynai informacinis prietaisas, kuris ir 
sukurtas kaip informacinis. Atsižvelgiant į pasiūlymo teisinį pagrindą šio klausimo įtraukti 
negalima. Jis veikiau turėtų būti keliamas vartotojų apsaugos politikos srityje.

Pakeitimas 317
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurios prieš įsigalint 
šiam reglamentui buvo nustačiusios 
ilgesnius laikotarpius tarp transporto 
priemonių techninės apžiūros negu 
nustatytieji 5 straipsnyje, numato 
papildomą pereinamąjį ketverių metų 
laikotarpį, kad būtų suderintas apžiūrų 
dažnumas, nebent transporto priemonės 
yra senesnės negu dešimties metų –
tuomet jų apžiūra jokiu būdu negali būti 
atliekama rečiau kaip kiekvienais metais.

Or. es

Pakeitimas 318
Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

I priedas yra pernelyg konkretus ir nereikalingas, nes pakankamai duomenų, pagal kuriuos 
galima atlikti technines apžiūras, jau pateikta reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 (6 straipsnio 
1 dalyje ir 3 straipsnio 14 punkte) ir (EB) Nr. 595/2009 (6 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 
11 punkte).

Pakeitimas 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 320
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stabdymo įranga Išbraukta.
1.1. Darbiniai stabdžiai
– Bendras apibūdinimas, įskaitant 
atsarginį ir (arba) avarinį stabdį ir 
galimybę išbandyti stabdžius naudojant 
standartinį ritininį stabdžių tikrinimo 
stendą
– Sistemos schema



AM\931123LT.doc 145/147 PE507.994v01-00

LT

– Stabdžių valdymas
– Stabdymo jėgos reguliatorius – vieta ir 
veikimo savybės
– Atskaitos jėgos
– Būgnai
– Diskai
– Stabdžių antdėklai ir trinkelės
– Pneumatinis stabdys
– Hidraulinis stabdys
1.2. Stovėjimo stabdys
– Bendras apibūdinimas
– Stovėjimo stabdžio valdymas
– Stovėjimo stabdžiu stabdoma (os) 
ašis (ys)
– Elektroninio valdymo stovėjimo stabdys
1.3. Pagalbiniai stabdžiai (lėtintuvai)
– Bendras apibūdinimas
– Stabdžių valdymas
1.4. Elektroninės valdymo sistemos
– Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
– Stabdžių stiprintuvas (BAS)
– Elektroninis stabilumo valdymas (ESC)
– Elektroninė stabdymo sistema (EBS)
1.5. Priekabų stabdžiai
– Priekabos stabdžių jungtis – bendras 
apibūdinimas
– Saugos sistemos apibūdinimas

Or. en

Pakeitimas 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Atliekant periodinę techninę apžiūrą 
privaloma patikrinti visas nurodytas 
pozicijas, išskyrus pažymėtas kryželiu (X); 
pastarosios pozicijos yra susijusios su 
transporto priemonės būkle ir jos 
tinkamumu naudoti kelyje, tačiau nėra 
labai svarbios atliekant techninę apžiūrą.

Atliekant periodinę techninę apžiūrą 
privaloma patikrinti visas nurodytas 
pozicijas, išskyrus pažymėtas kryželiu (X); 
pastarosios pozicijos yra susijusios su 
transporto priemonės būkle ir jos 
tinkamumu naudoti kelyje, tačiau nėra 
labai svarbios atliekant techninę apžiūrą.

Kai transporto priemonės techninės 
apžiūros neįmanoma atlikti šiame priede 
išdėstytu rekomenduojamu techninės 
apžiūros metodu, techninės apžiūros 
centras gali atlikti techninę apžiūrą 
kompetentingos institucijos raštu 
patvirtintu alternatyviu metodu. 
Kompetentinga institucija turi būti 
įsitikinusi, kad bus išlaikyti saugos ir 
aplinkosaugos standartai.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingų transporto priemonių, pvz., mobiliųjų kranų, techninei apžiūrai atlikti gali prireikti 
specialių techninės apžiūros metodų, kuriuos taikyti turėtų būti leidžiama, jei juos patvirtino 
kompetentinga institucija.

Pakeitimas 322
Mathieu Grosch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. nustatytas didelis remontas dėl eismo 
įvykio;

Or. de

Pakeitimas 323
Werner Kuhn
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo I dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Alternatyvi įranga, kurioje neutraliu 
būdu įdiegtos technologinės naujovės, gali 
būti naudojama, jeigu ja užtikrinama 
tokia pat aukšta techninės apžiūros 
kokybė.

Or. en

Pakeitimas 324
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
7 priedo 1 dalies pirmos pastraipos a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– patikrinti, ar jie formaliai yra 
nepriklausomi nuo automobilių remonto 
dirbtuvių.

Or. fr


