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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 
2009/40/EB
(COM(2012) 0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0380),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0186/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato, Nyderlandų Atstovų Rūmų, Nyderlandų Senato, 
Švedijos parlamento ir Kipro parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C … (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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Pakeitimas 1
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. 
Taip pat valstybės narės turėtų savo 
nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų 
transporto priemonių techninę apžiūrą;

Or. en

Pagrindimas

Susiję su 15, 16 ir 17 pakeitimais.

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant, kad Sąjungoje būtų geriau 
taikomas laisvo judėjimo principas, norint 
perregistruoti transporto priemonę 
valstybės narės turėtų tarpusavyje 
pripažinti pradinėje registracijos 
valstybėje narėje išduotą techninės 
apžiūros pažymą;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad tarpvalstybinio transporto priemonės perregistravimo atveju valstybės narės 
tarpusavyje pripažintų techninės apžiūros pažymas – tai būtų pirmas žingsnis kuriant 
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periodinės techninės apžiūros vidaus rinką. Šis pakeitimas susijęs su 26 pakeitimu.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) kai esama įrodymų, kad pasiektas 
pakankamas techninės apžiūros 
suderinimo lygis, turėtų būti parengtos 
nuostatos dėl visapusiško techninės 
apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimo 
visoje Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti tiriamos galimybės toliau vystyti periodinės techninės apžiūros vidaus rinką, kad 
transporto priemonės, registruotos vienoje valstybėje narėje, turėtojas galėtų atlikti techninę 
apžiūrą kitoje valstybėje narėje. Taip būtų galima išvengti bereikalingo tarptautiniam 
transportui naudojamų komercinių transporto priemonių vežimo atgal į registracijos valstybę 
narę.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų 
elektroninius saugos komponentus, labai 
svarbu turėti prieigą prie kiekvienos 
transporto priemonės techninių 
specifikacijų. Todėl transporto priemonių 
gamintojai turėtų ne tik pateikti visą 
atitikties liudijime numatytų duomenų 
rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie 
duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka 
susijusių komponentų funkcionalumui 
patikrinti. Panašiai šiuo tikslu turėtų būti 
taikomos nuostatos dėl prieigos prie 
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos, kad techninės apžiūros 
centrai turėtų prieigą prie techninei 

(11) tikrinant transporto priemones, ypač jų 
elektroninius saugos komponentus, labai 
svarbu turėti prieigą prie kiekvienos 
transporto priemonės techninių 
specifikacijų. Todėl transporto priemonių 
gamintojai turėtų ne tik pateikti visą 
atitikties liudijime numatytų duomenų 
rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie 
duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka 
susijusių sistemų funkcionalumui 
patikrinti. Duomenys turėtų apimti detalią 
informaciją, kuria remiantis galėtų būti 
kontroliuojamas transporto priemonės 
saugos sistemų funkcionalumas, kad jas 
būtų galima patikrinti per periodinę 
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apžiūrai atlikti būtinos informacijos. Tai 
ypač svarbu elektroniniu būdu valdomų 
sistemų srityje ir turėtų būti taikoma 
visiems elementams, kuriuos įrengė 
gamintojas;

techninę apžiūrą, siekiant nustatyti 
prognozuojamą sėkmingos ir 
nesėkmingos techninės apžiūros rodiklį;

Or. en

Pakeitimas 5
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. Ekonominės veiklos 
vykdytojai, susiję su transporto priemonių 
gamybos, pardavimo, nuomos, priežiūros 
ar remonto veikla, turėtų atskirti šią 
veiklą nuo organizacinių, personalo ir 
finansinių techninės apžiūros vykdymo 
aspektų;

Or. en

Pakeitimas 6
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 pasiekusių 
transporto priemonių techniniai trūkumai 
pasireiškia dažniau;
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Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) turėtų būti nustatyti bendro 
Sąjungos mastu taikytino aukšto 
būtiniausio lygio techninės apžiūros 
standartai, kad valstybės narės, kuriose 
techninės apžiūros lygis jau aukštesnis 
negu reikalaujama, galėtų išsaugoti 
aukštesnius standartus ir, jei tinkama, 
pritaikyti juos atsižvelgdamos į techninę 
pažangą;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente nustatyti minimalaus lygio techniniai standartai. Valstybės narės gali išsaugoti 
arba nustatyti aukštesnius standartus.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas transporto 
priemonių periodinės techninės apžiūros 
režimas.

Šiuo reglamentu nustatomas 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

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms su 
bent keturiais ratais, kurios naudojamos 
keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo 
vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos 
(transporto priemonių kategorija M1);

– motorinėms transporto priemonėms, 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms
pirmiausia asmenims ir jų bagažui vežti,
kuriose be vairuotojo vietos yra ne daugiau 
kaip aštuonios vietos (M1 klasės transporto 
priemonės);

Or. en

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms, 
kurios naudojamos keleiviams vežti ir
kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau 
kaip aštuonios vietos (transporto priemonių 
kategorijos M2 ir M3);

– motorinėms transporto priemonėms, 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms
pirmiausia asmenims ir jų bagažui vežti, 
kuriose be vairuotojo vietos yra daugiau 
kaip aštuonios vietos (M2 ir M3 klasių 
transporto priemonės);

Or. en

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms su 
bent keturiais ratais, kurios paprastai 
naudojamos prekėms vežti keliais ir kurių 
didžiausia leistina masė yra ne didesnė 
kaip 3 500 kg (transporto priemonių 

– motorinėms transporto priemonėms, 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms
pirmiausia prekėms vežti, kurių didžiausia 
leistina masė yra ne didesnė kaip 3,5 tonos
(N1 klasės transporto priemonės);
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kategorija N1);

Or. en

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– motorinėms transporto priemonėms, 
kurios naudojamos prekėms vežti ir kurių 
didžiausia leistina masė yra didesnė nei 
3 500 kg (transporto priemonių kategorijos 
N2 ir N3);

– motorinėms transporto priemonėms, 
suprojektuotoms ir sukonstruotoms
pirmiausia prekėms vežti, kurių didžiausia 
leistina masė yra didesnė nei 3,5 tonos
(transporto priemonių kategorijos N2 ir 
N3);

Or. en

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas 13
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, suprojektuotoms ir 
sukonstruotoms prekėms arba žmonėms 
vežti, taip pat žmonėms gyventi, kurių 
didžiausia masė yra ne didesnė kaip 
3,5 tonos (O3 ir O4 klasių transporto 
priemonės);

Or. en

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priekaboms ir puspriekabėms, kurių 
didžiausia leistina masė yra didesnė nei 
3 500 kg (transporto priemonių kategorijos 
O3 ir O4);

– priekaboms, suprojektuotoms ir 
sukonstruotoms prekėms arba žmonėms 
vežti, taip pat žmonėms gyventi, kurių 
didžiausia masė yra didesnė nei 3,5 tonos
(transporto priemonių kategorijos O3 ir 
O4);

Or. en

Pagrindimas

Terminologija derinama atsižvelgiant į peržiūrėtą Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 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, kurią 
registracijos valstybė narė arba jos 
atsakingos įstaigos laiko istorine ir kuri 
atitinka visas iš šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta didesnė veiksmų laisvė apibrėžiant istorinės vertės 
transporto priemonę.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeistos jos pagrindinių komponentų, 
kaip antai variklio, stabdžių, vairo ar 

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

Or. en

Pagrindimas

Daug istorinių transporto priemonių per savo gyvavimo laiką keičiamos. Todėl tik dėl 
esminių pakeitimų transporto priemonė nebeturėtų būti tinkama laikyti istorine.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepakeista jos išvaizda; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma sąlyga būtų pernelyg ribojanti, kadangi keisti istorinių transporto priemonių, ypač 
senesnių, išvaizdą per jų gyvavimo ciklą gana įprasta.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 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. en

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų būti patikslinta ir suderinta atsižvelgiant į periodinės techninės apžiūros 
tikslą, t. y. siekį įvertinti, ar teisingai veikia saugos ir aplinkosaugos sistemos. Tipo 
patvirtinimas turėtų būti naudojamas tik kaip laiko nuoroda siekiant suprasti, kurie saugos ir 
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aplinkosaugos reikalavimai keliami transporto priemonei. Šiuose reikalavimuose neturėtų 
būti nurodomos pačios dalys ar komponentai.

Pakeitimas 19
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 ir apžiūros 
įrangos gamintojams arba, kai taikoma, 
kompetentingai institucijai nemokamai 
suteikia prieigą prie I priede nurodytos 
techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės 
informacijos. Apžiūros įrangos gamintojų 
atveju ši informacija apima informaciją, 
kuri reikalinga tam, kad naudojant 
apžiūros įrangą būtų galima įvertinti, kaip 
– patenkinamai ar nepatenkinamai –
veikia transporto priemonės elektroninės 
kontrolės sistemos. Komisija pagal 
16 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias 
prieigos prie I priede nurodytos 
informacijos tvarkos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad apžiūros įrangos gamintojai turėtų prieigą prie duomenų, kurie jiems reikalingi 
tinkamai veikiančiai įrangai vystyti.

Pakeitimas 20
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;
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Or. en

Pagrindimas

Motociklų apžiūros dažnumas taip pat turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į motociklų 
turėtojams tenkančią  finansinę ir administracinę naštą. Norint pasiekti didesnės kelių eismo 
saugos tikslą, būtina tinkamai subalansuoti apžiūrų dažnumą ir papildomą naštą piliečiams. 
Turėtų būti vengiama nebūtinos ir netinkamos naštos motociklų turėtojams. Šiuo požiūriu 
proporcingesnė formulė 4+2+2.

Pakeitimas 21
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. en

Pagrindimas

Šios kategorijos transporto priemonių apžiūros dažnumas pagal formulę 4+2+2 proporcingai 
atitinka siekiamus tikslus.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kitų kategorijų transporto priemonės –
registracijos valstybės narės apibrėžtais 
intervalais.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti tų kategorijų transporto priemonių, kurioms 
netaikomos kitos 5 straipsnio nuostatos, apžiūrų dažnumą.



PE504.196v01-00 16/24 PR\925430LT.doc

LT

Pakeitimas 23
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

Pagrindimas

Siūloma nuostata rizikuojama, kad bus manipuliuojama ridos skaitiklio duomenimis.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei pasikeitė transporto priemonės 
registracijos liudijimo turėtojas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perregistravimo atveju transporto priemonės turėtojui turėtų būti leista pasikliauti 
galiojančia technine apžiūra. Tarpvalstybinis perregistravimo aspektas reguliuojamas 
remiantis 26 pakeitimu.

Pakeitimas 25
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 

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

bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas 
naudodama(s) toms pozicijoms taikomus 
apžiūros metodus. Per apžiūrą gali būti 
patikrinta ir tai, ar transporto priemonės 
atitinkamos dalys ir komponentai atitinka 
reikalaujamas saugos ir aplinkosaugos 
charakteristikas, kurios galiojo 
patvirtinimo arba, jei taikoma, 
modifikavimo metu.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Norint perregistruoti transporto 
priemonę, pervežamą iš vienos valstybės 
narės į kitą, visos valstybės narės 
tarpusavyje pripažįsta techninės apžiūros 
pažymas, jei ši pažyma tenkino 
perregistruojančioje valstybėje taikomus 
dažnumo reikalavimus.

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 (sprendimą byloje C-150/11).

Pakeitimas 27
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 ir mokymo 
reikalavimus. Valstybės narės gali taikyti 
papildomus gebėjimų ir mokymo 
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reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

VI priede pateikti minimalūs gebėjimų ir mokymo reikalavimai, tad valstybės narės gali 
nustatyti papildomus reikalavimus.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Kad inspektoriai būtų labiau nepriklausomi, būtina užtikrinti, jog remonto ir priežiūros 
darbus iki apžiūros ir pačią apžiūrą atliktų ne tas pats asmuo.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

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, apžiūros įrangos 
gamintojų ir transporto priemonių 
gamintojų keitimąsi su technine apžiūra 
susijusia informacija, sukūrimo galimybes, 
sąnaudas ir naudą.
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Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija įgaliojama pagal 19 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus siekiant:

Komisija įgaliojama pagal 18 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus siekiant:

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 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,

– atitinkamai atnaujinti tik transporto 
priemonės kategorijos pavadinimą, 
pateiktą 2 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 
1 bei 2 dalyse, tais atvejais, kai esama
transporto priemonių kategorijų pakeitimų, 
padarytų iš dalies pakeičiant 2 straipsnio 
1 dalyje nurodytus tipo patvirtinimo teisės 
aktus, nedarant poveikio techninės 
apžiūros taikymo sričiai ar dažnumui,

Or. en

Pagrindimas

Tekstas patikslintas siekiant užtikrinti, kad bet koks transporto priemonių kategorijų 
pakeitimas būtų susietas su tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimais. Taip Komisijai būtų 
suteiktas lankstumas, būtinas transporto priemonių kategorijų pakeitimų tvirtinant tipą ir 
periodinės techninės apžiūros teisės aktų nuoseklumui užtikrinti, kartu nustatant aiškias šio 
įgaliojimo ribas.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atnaujinti priedus atsižvelgiant į 
technikos pažangą arba tarptautinių ar 
Sąjungos teisės aktų pakeitimus.

– atnaujinti neesminius elementus:

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– II priedo 3 punkto – metodų, nesėkmės 
priežasčių požiūriu – ir V priedo – tuo 
atveju, kai esama daugiau veiksmingų ir 
naudingų metodų,

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamos Komisijai suteiktų įgaliojimų ribos.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antra b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– II priedo 3 punkto – tikrinamų pozicijų 
sąrašo, metodų, nesėkmės priežasčių ir 
trūkumų vertinimo požiūriais – ir 
V priedo – siekiant suderinti juos 
atsižvelgiant į Sąjungos saugos ir 
aplinkosaugos teisės aktų raidą.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamos Komisijai suteiktų įgaliojimų ribos.
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Pakeitimas 35
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 Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šio reglamento įsigaliojimo data]. 
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 pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Atskaitomybė

Ne vėliau negu [penkeri metai po šio 
reglamento paskelbimo datos] Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šio reglamento įgyvendinimo ir poveikio 
ataskaitą, ypač kai tai susiję su apžiūros 
dažnumu, periodinių apžiūrių suderinimo 
mastu ir nuostatų dėl techninės apžiūros 
pažymų tarpusavio pripažinimo tais 
atvejais, kai norma perregistruoti iš kitos 
valstybės narės kildinamą transporto 
priemonę, veiksmingumu. Ataskaitoje taip 
pat analizuojama, ar suderinimo lygis 
pakankamas, kad visoje Sąjungoje būtų 
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galimas visapusiškas techninės apžiūros 
pažymų tarpusavio pripažinimas. 
Ataskaita pateikiama pasikonsultavus su 
16 straipsnyje nurodytu komitetu. 
Prireikus kartu su ataskaita pateikiami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti įpareigota atsiskaityti abiem teisės aktų leidžiamosioms institucijoms, 
kaip įgyvendinamas reglamentas. Ataskaitoje, be kita ko, turėtų būti analizuojamos tolesnio 
periodinės techninės apžiūros vidaus rinkos vystymo galimybės.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

 ES galiojančios motorinių transporto priemonių periodinės techninės apžiūros taisyklės 
Direktyvoje 2009/40/EB nustatyti minimalūs transporto priemonių reguliarių patikrinimų 
standartai. Direktyva taikoma keleiviniams automobiliams, autobusams ir sunkiasvorėms 
krovininėms transporto priemonėms.

II. Nauji pasiūlymai dėl techninės apžiūros

Komisija pateikė naujas techninės apžiūros taisykles, siekdama toliau gerinti kelių eismo 
saugą ir užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą. Pasiūlymas atitinka kelių eismo saugos 
tikslus, apibrėžtus baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas“.
Pasiūlymas grindžiamas bendrų ES masto minimalių standartų, kurie būtų taikomi transporto 
priemonių patikrai, nustatymu, užtikrinant valstybėms narėms laisvę siekti daugiau ir, jei 
tinkama, apibrėžti aukštesnius standartus.

Toliau išvardyti pagrindiniai pasiūlymo elementai.
1. Privaloma motorolerių, motociklų ES masto apžiūra. Prie ketinamų apžiūrėti transporto 
priemonių būtų priskirti ir šias didžiausiai rizikos grupei priskiriamas transporto priemones 
naudojantys kelių eismo dalyviai. Būtų tikrinamos ir lengvosios (iki 3,5 tonos) priekabos. Šių 
kategorijų transporto priemonės šiuo metu neįtrauktos į ES masto sistemą. Jų apžiūra palikta 
valstybių narių nuožiūrai.

2. Dažnesnės tam tikrų kategorijų transporto priemonių periodinės techninės apžiūros. Šiuo 
metu senesni negu šešerių metų automobiliai ir priekabos (iki 3,5 tonos) tikrinami mažiausiai 
kartą kas dvejus metus. Po šešerių metų siūloma juos tikrinti bent kasmet. Tai reiškia, kad 
vietoj dabartinės formulės 4–2–2 būtų naudojama formulė 4–2–1. Formulė 4–2–1 siūloma ir 
motoroleriams bei motociklams. Be to, siūloma dažniau apžiūrėti automobilius ir priekabas, 
kurių didelė rida. Po pirmosios apžiūros šios transporto priemonės turėtų būti tikrinamos 
kasmet (vietoj dabartinės formulės 4–2–2 būtų naudojama formulė 4–1–1), jei pirmosios 
apžiūros dieną (po ketverių metų) jų rida viršytų 160 000 km. Taip jų apžiūra derėtų su kitų 
didelę ridą turinčių transporto priemonių, pvz., taksi, grietosios pagalbos automobilių ir kt. 
apžiūra.

3. Siūloma nustatyti minimalų inspektorių gebėjimų ir mokymų reikalavimų lygį.
4. Transporto priemonių apžiūrų kokybės gerinimas nustatant bendrus minimalius standartus, 
susijusius su trūkumais ir įranga.
5. Kova su registruotų ridos parodymų duomenų klastojimu.

6. Privaloma elektroninių saugos komponentų apžiūra.

Nacionaliniai parlamentai. Prancūzijos, Nyderlandų, Švedijos ir Kipro nacionaliniai 
parlamentai oficialiai pareiškė, kad pasiūlymu pažeidžiamas ES subsidiarumo principas.
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Pranešėjo nuomonė

Per diskusijas Parlamente turėtų būti atidžiai atsižvelgta į tai, ar siūlomos priemonės 
proporcingai atitinka siekiamus tikslus. Turėtų būti atidžiai įvertintas pasiūlymo poveikis 
piliečiams ir įmonėms, kad būtų išvengta nereikalingos finansinės ir administracinės naštos. 
Būtina užtikrinti subalansuotą rezultatą.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pranešėjas norėtų pateikti toliau išdėstytus pasiūlymus.
1. Apžiūrų dažnumas ir transporto priemonių kategorijos. Pranešėjas pritaria Komisijos 
pasiūlymui techninę apžiūrą taikyti ir motoroleriams bei motociklams, kadangi jų naudotojai 
priklauso didesnės rizikos grupei. Vis dėlto panašu, kad proporcingiau šių kategorijų 
transporto priemonių apžiūros dažnumui vietoj formulės 4–2–1 taikyti formulę 4–2–2. 
Formulė 4–2–2 taip pat atspindi subalansuotą požiūrį į automobilių ir lengvųjų transporto 
priemonių apžiūrą, nes, kalbant apie dažnesnių apžiūrų poveikį kelių eismo saugai, įvairių 
tyrimų, susijusių su nelaimių ir techninių gedimų sąsaja, rezultatai dviprasmiški. Nežiūrint į 
tai, Komisija turėtų toliau stebėti šią problemą ir ją vertinti bei atsiskaityti abiem teisės aktų 
leidžiamosioms institucijoms. Valstybėms narėms būtų leista atlikti dažnesnes apžiūras. 
Kalbant apie ridos kriterijų, galėtų kilti klausimų, susijusių su manipuliavimu rodos skaitiklio 
rodmenimis. Todėl pasiūlyta šią dalį išbraukti iš pasiūlymo.

2. Prieduose pateikti techniniai reikalavimai ir apžiūros metodai turėtų būti laikomi 
minimaliais ES standartais. Valstybėms narėms turėtų būti leista išsaugoti arba nusistatyti 
aukštesnius standartus. Šis principas apibrėžtas pasiūlymo 6 straipsnio 2 dalyje. Pranešėjas 
siūlo pakeitimus, kuriais siekiama sustiprinti šį principą. Tai taikytina ir inspektorių 
kvalifikacijos reikalavimams – jie taip pat turėtų būti minimalūs.

3. Nepaprastai svarbu, kad techninę apžiūrą atliktų gerą išsilavinimą įgiję, apmokyti ir 
nepriklausomi inspektoriai. Siūloma stiprinti inspektorių savarankiškumą ir taip pat toliau
siekti užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams.

4. Istoriniai automobiliai. Pripažinta, kad istoriniai automobiliai neturėtų būti įtraukti į ES 
teisės aktų taikymo sritį. Valstybės narės turėtų turėti didesnę veiksmų laisvę nustatydamos 
nuosavus nacionalinius reikalavimus, susijusius su šių transporto priemonių apibrėžtimi ir 
apžiūra. Nors pasiūlymas – solidus pagrindas būsimoms diskusijoms, pranešėjo nuomone, 
istorinės transporto priemonės apibrėžtis gana griežta ir jis siūlo ją pakeisti taip, kad ji taptų 
lankstesnė.

5. Tarpvalstybinio transporto priemonių perregistravimo atveju rekomenduojama atsižvelgti į 
pastarojo meto ES Teisingumo Teismo praktiką (sprendimas byloje C-150/11).

6. Deleguotieji aktai. Nors tam tikras lankstumas būtinas siekiant užtikrinti, kad teisės aktai 
neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, Komisijos tekstas gana dviprasmiškas. Todėl 
pranešėjas siūlytų nustatyti konkretesnes įgaliojimų suteikimo Komisijai ribas.


