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Pakeitimas 9
Virginie Joron

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į 
motorinių transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį, reikalavimai buvo palaipsniui 
reikšmingai sugriežtinti įdiegtais ir vėliau 
peržiūrėtais „Euro“ standartais. Nors 
transporto priemonių išmetamas tam tikrų 
reglamentuojamų išmetamųjų teršalų kiekis 
apskritai buvo reikšmingai sumažintas, to 
negalima pasakyti apie dyzelinių variklių 
išmetamą NOx kiekį arba tiesioginio 
benzino įpurškimo variklių, visų pirma 
įrengtų lengvosiose transporto priemonėse, 
išmetamą kietųjų dalelių kiekį. Todėl 
būtina imtis veiksmų šiai padėčiai ištaisyti;

(3) tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į 
motorinių transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį, reikalavimai buvo palaipsniui 
reikšmingai sugriežtinti įdiegtais ir vėliau 
peržiūrėtais „Euro“ standartais. Nors 
transporto priemonių išmetamas tam tikrų 
reglamentuojamų išmetamųjų teršalų kiekis 
apskritai buvo reikšmingai sumažintas, to 
negalima pasakyti apie dyzelinių variklių 
išmetamą NOx kiekį arba tiesioginio 
benzino įpurškimo variklių, visų pirma 
įrengtų lengvosiose transporto priemonėse, 
išmetamą kietųjų dalelių kiekį. Todėl 
būtina imtis veiksmų šiai padėčiai ištaisyti 
ir jokiu būdu nebausti asmenų, kurie jau 
turi dyzelinių arba tiesioginio benzino 
įpurškimo varikliu varomų transporto 
priemonių;

Or. fr

Pakeitimas 10
Virginie Joron

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) informacijos apie žalos atlyginimą 
vidaus rinkoje veikiantiems subjektams 
skaidrumas yra svarbi Sąjungos vertybė, 
ypač europiečiams, norintiems parduoti 
savo automobilį arba pirkti naudotus 
automobilius Europoje;

Or. fr
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Pakeitimas 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) nepriklausomų veiklos vykdytojų 
prieiga prie transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos yra 
nepaprastai svarbi siekiant atkurti 
vartotojų pasitikėjimą;

Or. en

Pakeitimas 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) naujausi atvejai, susiję su 
gamintojų padarytais galiojančios teisinės 
sistemos, įskaitant teisinių įsipareigojimų 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
pažeidimais, parodė, kad trūksta kontrolės 
ir vykdymo užtikrinimo mechanizmų. 
Vartotojai liko be pakankamos 
kompensacijos, nes net ir tais atvejais, kai 
kompensacija buvo skirta, jos nepakako, 
kad būtų užtikrinta transporto priemonių 
atitiktis Euro 5 ir Euro 6 standartams. 
Kadangi vis dažnesni draudimai naudoti 
dyzeliną Europos miestuose turi įtakos 
piliečių kasdieniniam gyvenimui, 
tinkamomis kompensavimo priemonėmis 
būtų atitinkamų transporto priemonių 
įrangos pertvarkymas taikant naujausią 
išmetamųjų teršalų apdorojimo 
technologiją („aparatinės įrangos 
keitimas“) arba įrangos pertvarkymo 
premijų pasiūlymas, jei vartotojas nori 
pakeisti įsigytą transporto priemonę į 
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švaresnį modelį;
Or. en

Pakeitimas 13
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl specialių 
tipo tvirtinimo procedūrų, bandymų ir 
reikalavimų. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų taisyklių ir 
bandymų ciklų, taikomų matuojant 
išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
siekiant užtikrinti, kad gamintojas 
laikytųsi prievolės suteikti neribotą 
standartinio formato prieigą prie 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos; nuostatomis dėl 
peržiūrėtos kietųjų dalelių matavimo 
procedūros. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 siekiant peržiūrėti 
galutinius atitikties koeficientus, juos 
sumažinant, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą, nustatyti naujas 
kietųjų dalelių mase pagrįstas ribines vertes 
ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl specialių 
tipo tvirtinimo procedūrų, bandymų ir 
reikalavimų. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų taisyklių ir 
bandymų ciklų, taikomų matuojant 
išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, nuostatomis dėl peržiūrėtos 
kietųjų dalelių matavimo procedūros. 
Nepaisant trumpo intervalo tarp šio 
reglamento įsigaliojimo ir nuostatų dėl 
remonto ir techninės priežiūros 
informacijos panaikinimo Reglamentu 
(ES) 2018/858, siekiant teisinio tikrumo ir 
norint užtikrinti, kad teisės aktų leidėjui 
būtų prieinamos visos galimybės, taip pat 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai nustatyti 
priemones, būtinas siekiant užtikrinti, kad 
gamintojas laikytųsi prievolės suteikti 
neribotą standartinio formato prieigą prie 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos. Kartu turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 siekiant 
peržiūrėti galutinius atitikties koeficientus, 
juos sumažinant, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą, nustatyti naujas 
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Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

kietųjų dalelių mase pagrįstas ribines vertes 
ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pakeitimas 14
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl specialių 
tipo tvirtinimo procedūrų, bandymų ir 
reikalavimų. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų taisyklių ir 
bandymų ciklų, taikomų matuojant 
išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
siekiant užtikrinti, kad gamintojas 

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl specialių 
tipo tvirtinimo procedūrų, bandymų ir 
reikalavimų. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų taisyklių ir 
bandymų ciklų, taikomų matuojant 
išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, nuostatomis dėl peržiūrėtos 
kietųjų dalelių matavimo procedūros. Kartu 
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laikytųsi prievolės suteikti neribotą 
standartinio formato prieigą prie 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos; nuostatomis dėl 
peržiūrėtos kietųjų dalelių matavimo 
procedūros. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 siekiant peržiūrėti 
galutinius atitikties koeficientus, juos 
sumažinant, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą, nustatyti naujas 
kietųjų dalelių mase pagrįstas ribines vertes 
ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

turėtų būti deleguoti įgaliojimai iš dalies 
pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 
siekiant peržiūrėti galutinius atitikties 
koeficientus, juos sumažinant, kad būtų 
atsižvelgta į nešiojamųjų išmetamųjų 
teršalų matavimo sistemų (PEMS) 
pažangą, nustatyti naujas kietųjų dalelių 
mase pagrįstas ribines vertes ir įtraukti 
dalelių skaičiumi grindžiamas ribines 
vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo Reglamente (EB) Nr. 715/2007 keisti nuostatas dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos, nes visos nuostatos dėl remonto ir techninės priežiūros informacijos 
dabar perkeltos į naują Tipo patvirtinimo bendrąjį reglamentą – Reglamentą (ES) 2018/858.

Pakeitimas 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl specialių 
tipo tvirtinimo procedūrų, bandymų ir 
reikalavimų. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų taisyklių ir 
bandymų ciklų, taikomų matuojant 
išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi 
prievolės suteikti neribotą standartinio 
formato prieigą prie transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos; 
nuostatomis dėl peržiūrėtos kietųjų dalelių 
matavimo procedūros. Kartu turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 siekiant 
peržiūrėti galutinius atitikties koeficientus, 
juos sumažinant, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą, nustatyti naujas 
kietųjų dalelių mase pagrįstas ribines vertes 
ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl specialių 
tipo tvirtinimo procedūrų, bandymų ir 
reikalavimų. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų taisyklių ir 
bandymų ciklų, taikomų matuojant 
išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi 
prievolės suteikti neribotą standartinio 
formato prieigą prie transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos, visų 
pirma transporto priemonių, kurios buvo 
parduotos vartotojams juos neteisingai 
informuojant apie tokių transporto 
priemonių išmetamą teršalų kiekį, ir dėl to 
vartotojams buvo padaryta žala, tačiau 
tuo neapsiribojant; nuostatomis dėl 
peržiūrėtos kietųjų dalelių matavimo 
procedūros. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 siekiant peržiūrėti 
galutinius atitikties koeficientus, juos 
sumažinant, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą, nustatyti naujas 
kietųjų dalelių mase pagrįstas ribines vertes 
ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
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ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pakeitimas 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kadangi šio reglamento tikslų, o 
būtent – nustatyti taisykles dėl motorinių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekio siekiant įgyvendinti esminius oro 
kokybės užtikrinimo tikslus, valstybės 
narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 
siūlomo veiksmo masto tų tikslų geriau 
būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali priimti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

(14) kadangi šio reglamento tikslų, o 
būtent – nustatyti taisykles dėl motorinių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekio siekiant įgyvendinti esminius oro 
kokybės užtikrinimo tikslus, valstybės 
narės negali deramai pasiekti, nes 
motorinėmis transporto priemonėmis su 
galiojančiu tipo patvirtinimu gali būti 
prekiaujama už nacionalinių sienų ribų, o 
vartotojai turi būti vienodai apsaugoti 
visoje Sąjungoje, ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto tų tikslų geriau būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti 
priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 17
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 8 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
„8 straipsnis
Deleguotieji aktai dėl prieigos prie 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
siekiant papildyti 6 ir 7 straipsnius. Jie 
turi aprėpti techninius reikalavimus ir jų 
atnaujinimą, atsižvelgiant į TPID bei 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos pateikimo būdą, 
ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečius 
MVĮ poreikius.“;

Or. en

Pagrindimas

Visi su remonto ir techninės priežiūros informacija susiję reikalavimai perkelti į Bendrąjį 
reglamentą (ES) 2018/858 dėl tipo patvirtinimo. Todėl nėra poreikio deleguoti įgaliojimus dėl 
remonto ir techninės priežiūros informacijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007.

Pakeitimas 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
siekiant papildyti 6 ir 7 straipsnius. Jie turi 
aprėpti techninius reikalavimus ir jų 
atnaujinimą, atsižvelgiant į TPID bei 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos pateikimo būdą, ypatingą 
dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
siekiant papildyti 6 ir 7 straipsnius. Jie turi 
aprėpti techninius reikalavimus ir jų 
atnaujinimą, atsižvelgiant į TPID bei 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos pateikimo būdą, ypatingą 
dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ, labai 
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poreikius. mažų įmonių ir savarankiškai dirbančių 
veiklos vykdytojų poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant išplėsti taikymo sritį.

Pakeitimas 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja penktą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en


