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Transporto priemonių registracijos dokumentai ***I 

2013 m. liepos 2 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto 

priemonių registracijos dokumentų (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))1 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) turėtų būti numatyta galimybė 

panaikinti transporto priemonės 

registraciją, jei inter alia transporto 

priemonė yra perregistruojama kitoje 

valstybėje narėje arba išardoma ir 

atiduodama į metalo laužą; 

(3) turėtų būti numatyta galimybė 

panaikinti transporto priemonės registraciją 

valstybėje narėje, kurioje ji yra 

registruota, jei, inter alia, transporto 

priemonė yra perregistruojama kitoje 

valstybėje narėje arba išardoma ir 

atiduodama į metalo laužą; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant sumažinti administracinę naštą 

ir palengvinti valstybių narių keitimąsi 

informacija, su transporto priemonėmis 

susijusi informacija turėtų būti laikoma 

nacionaliniuose registruose; 

(4) siekiant sumažinti administracinę naštą 

ir palengvinti valstybių narių keitimąsi 

informacija, su transporto priemonėmis 

susijusi informacija turėtų būti laikoma 

nacionaliniuose elektroniniuose 

registruose; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

                                                 
1  Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos 

taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0199/2013). 



Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

 (4a) kadangi, siekiant palengvinti tuos 

patikrinimus ir, visų pirma, užkirsti kelią 

sukčiavimui ir vogtų transporto 

priemonių nelegaliai prekybai, taip pat 

patikrinti, ar galioja techninės apžiūros 

pažyma, tikslinga valstybėms narėms 

glaudžiai bendradarbiauti ir efektyviai 

keistis informacija, t. y. naudoti 

nacionalines elektronines duomenų 

bazes; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punktas 

Direktyva 1999/37/EB 

2 straipsnio e ir f punktai  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) registracijos galiojimo sustabdymas – 

ribotos trukmės draudimas naudoti 

transporto priemonę keliuose, kurį 

panaikinus registracijos procedūros 

pakartoti nereikia; 

e) registracijos galiojimo sustabdymas – 

administracinis aktas, pagal kurį 

draudžiama naudoti transporto priemonę 

keliuose ribotą laikotarpį, kuriam praėjus, 

jei nebelieka priežasčių, dėl kurių 

galiojimas buvo sustabdytas, transporto 

priemone vėl galima naudotis ir 

registracijos procedūros pakartoti nereikia; 

f) registracijos panaikinimas – galutinis 

leidimo transporto priemonę naudoti 

keliuose panaikinimas, po kurio reikia 

atlikti naują registracijos procedūrą. 

f) registracijos panaikinimas – galutinis 

leidimo transporto priemonę naudoti 

keliuose panaikinimas, kurį atlieka 

kompetentinga institucija ir po kurio, jei 

transporto priemonė vėl bus naudojama 

keliuose, būtina atlikti naują registracijos 

procedūrą. Registracijos liudijimo 

turėtojas gali pateikti kompetentingai 

institucijai prašymą panaikinti 

registraciją. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 1999/37/EB 



3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės visų jų teritorijoje 

registruotų transporto priemonių duomenis 

laiko elektroniniame registre. Šiame 

registre esantys duomenys apima visą I 

priede nustatytą informaciją ir pagal 

Reglamentą XX/XX/XX [dėl periodinės 

techninės apžiūros] atliekamos privalomos 

techninės apžiūros rezultatus. Valstybės 

narės užtikrina, kad transporto priemonių 

techniniai duomenys būtų prieinami 

kompetentingoms institucijoms arba 

techninę apžiūrą atliekantiems apžiūros 

centrams.“ 

4. Valstybės narės visų jų teritorijoje 

registruotų transporto priemonių duomenis 

laiko elektroniniame registre. Šiame 

registre esantys duomenys apima I priedo 

II.4–II.7 punktuose nurodytus duomenis 
ir pagal Reglamentą XX/XX/XX [dėl 

periodinės techninės apžiūros] atliekamos 

periodinės ar kitos privalomos techninės 

apžiūros rezultatus. Valstybės narės 

užtikrina, kad transporto priemonių 

techniniai duomenys būtų prieinami 

kompetentingoms institucijoms arba 

techninę apžiūrą atliekantiems apžiūros 

centrams.“ 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 1999/37/EB 

3 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Registracijos galiojimas sustabdomas iki 

kitos sėkmingos transporto priemonės 

techninė apžiūros. Po sėkmingos techninės 

apžiūros registracijos institucija 

nedelsdama vėl suteikia leidimą transporto 

priemonę naudoti keliuose. 

Registracijos galiojimas sustabdomas iki 

kitos sėkmingos transporto priemonės 

techninės apžiūros. Po sėkmingos 

techninės apžiūros registracijos institucija 

nedelsdama vėl suteikia leidimą transporto 

priemonę naudoti keliuose, neatlikdama 

kitos registracijos procedūros. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 1999/37/EB 

3 a straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tuo atveju, kai valstybės narės 

registracijos institucija gauna pranešimą, 

kad transporto priemonė pagal Direktyvą 

2. Tuo atveju, kai valstybės narės 

registracijos institucija gauna pranešimą, 

kad transporto priemonė pagal 2000 m. 



2000/53/EB laikoma netinkama 

eksploatuoti transporto priemone, 

registracija panaikinama, o ši informacija 

įtraukiama į elektroninį registrą.“ 

rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl 

eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių laikoma netinkama 

eksploatuoti, registracija panaikinama, o ši 

informacija įtraukiama į elektroninį 

registrą. Dėl tokio panaikinimo nauja 

registracijos procedūra neatliekama. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 4 punktas 

Direktyva 1999/37/EB 

5 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 5 straipsnis papildomas šia dalimi: 4. 5 straipsnis papildomas šiomis dalimis: 

„3. Tuo atveju, kai valstybė narė gauna 

pranešimą, kad transporto priemonė 

perregistruota kitoje valstybėje narėje, ji 

šios transporto priemonės registraciją savo 

teritorijoje panaikina.“ 

„3. Tuo atveju, kai valstybė narė gauna 

pranešimą, kad transporto priemonė 

perregistruota kitoje valstybėje narėje, ji 

tos transporto priemonės registraciją savo 

teritorijoje panaikina. 

 3a. Tuo atveju, kai transporto priemonė 

perregistruojama kitoje valstybėje narėje 

ir paskutinės techninės apžiūros įrodymas 

ir kitos techninės apžiūros data yra 

nurodyti registracijos liudijime, valstybė 

narė, kurioje transporto priemonė 

perregistruojama, išduodama naują 

registracijos liudijimą, pripažįsta, kad 

techninės apžiūros pažyma galioja, ir, jei 

pažyma galioja atsižvelgiant į techninės 

apžiūros periodiškumą, taikomą 

perregistruojančioje valstybėje narėje, 

naujame registracijos liudijime padaro 

atitinkamą įrašą. 

 3b. Tuo atveju, kai pasikeičia transporto 

priemonės savininkas ir paskutinės 

techninės apžiūros įrodymas ir kitos 

techninės apžiūros data yra nurodyti 

registracijos liudijime, atitinkama valstybė 

narė, naujam savininkui išduodama 

naują registracijos liudijimą, pripažįsta, 

kad techninės apžiūros pažyma galioja, ir 

naujame registracijos liudijime padaro 



atitinkamą įrašą.“ 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 5 punktas 

Direktyva 1999/37/EB 

7 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 

suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Likus 

ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais aktais ataskaitą. 

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 

pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 

atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 

pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 

pabaigos. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 6 a punktas (naujas) 

Direktyva 1999/37/EB 

9 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a.  9 straipsnis pakeičiamas taip: 

 „Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės 

narės teikia viena kitai pagalbą. Jos 

dvišaliu arba daugiašaliu lygiu keičiasi 

informacija, ypač tais atvejais, kai prieš 

transporto priemonės registraciją turi 

būti patikrinamas tos transporto 

priemonės teisinis statusas toje 

valstybėje narėje, kurioje ta transporto 

priemonė buvo anksčiau registruota. 

Toks tikrinimas išplečia elektroninio 



tinklo naudojimo galimybes, o 

nacionalinės elektroninės duomenų bazės 

tampa prieinamos kitoms valstybėms 

narėms.“ 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 6 b punktas (naujas) 

Direktyva 1999/37/EB 

I priedo II.5 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. I priedo II.5 punktas papildomas šiuo 

papunkčiu: 

 „(Y) techninės apžiūros įrodymas (pvz., 

antspaudas, data, parašas) ir kitos 

techninės apžiūros data (pakartoti tiek 

kartų, kiek būtina).“ 

 

 

 


