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Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Techninės apžiūros dokumentų rinkinį, kurį sudaro 2014 m. balandžio 
3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros1, 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/46/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 
1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų2, ir 2014 m. balandžio 
3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių 
komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje3,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją „Automobilių saugos 
didinimas ES siekiant išsaugoti žmonių gyvybes“4,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės 
sistemos peržiūra5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos komunikatą „Kuriama saugi Europos 
kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ 
(COM(2010)0389),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2021–2030 m. ES kelių eismo 
saugumo politikos programa „Tolesni žingsniai siekiant visiškai saugaus eismo vizijos“ 
(SWD(2019)0283),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT), ypač į 3.6 tikslą iki 
2020 m. visame pasaulyje per pusę sumažinti mirčių ir sužalojimų kelių eismo avarijose 

1 OL L 127, 2014 4 29, p. 51.
2 OL L 127, 2014 4 29, p. 129.
3 OL L 127, 2014 4 29, p. 134.
4 OL C 356, 2018 10 4, p. 2.
5 OL C 76, 2020 3 9, p. 151.



skaičių, ir į 11.2 tikslą iki 2030 m. suteikti galimybę naudotis saugiomis, prieinamomis, 
pasiekiamomis ir darniomis transporto sistemomis visiems, gerinant kelių eismo 
saugumą, ypač plečiant viešąjį transportą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų 
asmenų, moterų, vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų poreikiams,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Darnaus ir išmanaus judumo strategija. 
Europos transporto kelias į ateitį“ (COM(2020)0789),

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų 
strategijos1, kurioje Komisija raginama skubiai paskelbti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl prieigos prie transporto priemonėse saugomų duomenų ir 
išteklių,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 16 d. Komisijos komunikatą „Europos duomenų 
strategija“ (COM(2020)0066), kuriame pranešama apie galiojančių teisės aktų dėl 
prieigos prie transporto priemonėse sukauptų duomenų persvarstymą siekiant užtikrinti 
sąžiningą prieigą prie tam tikrų automobilių duomenų,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) užsakytą techninės 
apžiūros dokumentų rinkinio įgyvendinimo ES lygmeniu vertinimą, paskelbtą 2020 m. 
rugsėjį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 4 d. Komisijos ataskaitą dėl Direktyvos 2014/45/ES 
dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros 
įgyvendinimo (COM(2020)0699),

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 3 d. Komisijos ataskaitą dėl Direktyvos 2014/47/ES 
dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo 
kelyje įgyvendinimo (COM(2020)0676),

– atsižvelgdamas į Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato (DG 
MOVE) užsakytą ir 2019 m. vasario mėn. paskelbtą tyrimą dėl lengvųjų priekabų ir 
dviračių arba triračių transporto priemonių įtraukimo į periodinės techninės apžiūros 
taikymo sritį,

– atsižvelgdamas į Mobilumo ir transporto GD užsakytą ir 2019 m. vasario mėn. 
paskelbtą tyrimą dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ įtraukimo į motorinių 
transporto priemonių periodinę techninę apžiūrą,

– atsižvelgdamas į Mobilumo ir transporto GD užsakytą ir 2015 m. balandžio mėn. 
paskelbtą Transporto priemonių informacinės platformos galimybių studiją,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/2144 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, 
sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su 
jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo 
dalyvių apsaugą2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 

1 OL C 162, 2019 5 10, p. 2.
2 OL L 325, 2019 12 16, p. 1.



Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo 
tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0028/2021),

A. kadangi 2010 m. ES patvirtino kelių eismo saugumo politiką, kuria siekiama iki 
2020 m. 50 proc. sumažinti žūčių keliuose skaičių; kadangi 2011 m. ES nustatė visiškai 
saugaus eismo vizijos (angl. vision zero) tikslą, pagal kurį numatoma, kad iki 2050 m. 
keliuose žūstančių žmonių skaičius bus lygus nuliui; kadangi 2019 m. Europos keliuose 
žuvo apie 22 800 žmonių ir apie 135 000 buvo sunkiai sužeista; kadangi norint pasiekti 
visiškai saugaus eismo vizijos tikslą reikia imtis veiksmingesnių ir labiau koordinuotų 
priemonių ES ir valstybių narių lygmenimis;

B. kadangi, nepaisant pastangų didinti kelių eismo saugumą ES, pažanga mažinant 
žuvusiųjų keliuose skaičių pastaraisiais metais, nors ir žymi, buvo per lėta; kadangi 
manoma, kad dėl transporto priemonių techninių defektų įvyksta apie 5 proc. 
nelaimingų atsitikimų krovininio transporto srityje; kadangi manoma, kad dėl prastos 
transporto priemonių techninės priežiūros įvyksta 4 proc. eismo įvykių, kuriuose 
dalyvauja kelių eismo dalyviai;

C. kadangi iš preliminarių 2019 m. duomenų matyti, kad, palyginti su praėjusiais metais, 
ES keliuose žuvo mažiau žmonių, tačiau pažanga tebėra per lėta; kadangi aišku, kad bus 
pasiekta tik maždaug pusė tikslo nuo 2010 m. iki 2020 m. pabaigos perpus sumažinti 
žūčių keliuose skaičių, nes iki šiol užregistruotas tik 23 proc. sumažėjimas; kadangi 
dažni, išsamūs ir periodiniai transporto priemonių patikrinimai, kuriuos atlieka aukštos 
kvalifikacijos kontrolieriai, taip pat techniniai patikrinimai keliuose yra labai svarbūs 
siekiant padidinti kelių eismo saugumą;

D. kadangi dideli žuvusiųjų keliuose skaičiaus skirtumai tarp valstybių narių, kai 
prasčiausių rezultatų pasiekusioje šalyje žūsta daugiau kaip keturis kartus daugiau nei 
geriausių rezultatų pasiekusioje šalyje, rodo, kad reikia specialios stebėsenos, 
partnerystės ir pagalbos valstybėms narėms, kurių rezultatai prasčiausi;

E. kadangi vis dar esama didelių kelių eismo saugumo skirtumų tarp Rytų Europos ir 
Vakarų Europos valstybių narių; kadangi naudoti automobiliai iš Vakarų Europos 
dažnai galiausiai atsiduria Rytų Europoje, o tai gali kelti pavojų žmonių saugumui ir 
aplinkai, kurį reikia apsvarstyti ES lygmeniu;

F. kadangi transporto priemonių techninė apžiūra yra ne tik su klimatu ir aplinka, bet ir su 
visuomenės sveikata susijęs klausimas, tiek kalbant apie kelių eismo saugumo 
užtikrinimą, tiek atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų poveikį oro kokybei; kadangi 
pastarojo meto skandalai dėl išmetamųjų teršalų parodė, kad būtina atlikti 
nepriklausomus patikrinimus per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį, 
atsižvelgiant į jos faktinį išmetamųjų teršalų kiekį;

G. kadangi Techninės apžiūros dokumentų rinkinio perkėlimo į valstybių narių nacionalinę 
teisę ir įgyvendinimo analizė rodo, kad suderinimo procedūros turi būti patobulintos ES 
lygmeniu;

H. kadangi naudotų automobilių rinka Europos Sąjungoje yra du ar tris kartus didesnė už 
naujų automobilių rinką ir kadangi odometro duomenų klastojimas naudotuose 



automobiliuose labai kenkia kelių eismo saugumui; kadangi atlikus tyrimus nustatyta, 
kad transporto priemonės su klastojimo požymiais sudaro nuo 5 iki 12 proc. naudotų 
automobilių nacionalinių pardavimų ir nuo 30 iki 50 proc. tarpvalstybinių pardavimų; 
kadangi tik šešios valstybės narės pripažįsta odometro duomenų klastojimą nusikaltimu; 
kadangi, neturėdamos bendros europinės duomenų bazės, taip pat teisėsaugos 
institucijos negali kovoti su tokia nesąžininga veikla;

I. kadangi norint dažniau naudoti automatizuotas vairavimo funkcijas, reikia atnaujinti 
Techninės apžiūros dokumentų rinkinį, į jį įtraukiant naujausių pažangių vairavimo 
pagalbos funkcijų, kurios turėtų būti įdiegtos nuo 2022 m., patikrinimą ir mokymą jomis 
naudotis;

J. kadangi kai kurios valstybės narės jau nustatė priemones, skirtas kuo labiau sumažinti 
odometro duomenų klastojimą, kaip antai „Car-Pass“ Belgijoje ir „Nationale AutoPas“ 
(NAP) Nyderlanduose; kadangi abi šios valstybės narės naudoja duomenų bazes, 
kuriose odometro duomenys kaupiami kaskart atliekant transporto priemonės techninę 
priežiūrą, teikiant serviso paslaugas, ją taisant ir atliekant periodinę apžiūrą, nerenkant 
jokių asmens duomenų, ir abi valstybės per trumpą laiką sumažino odometro duomenų 
klastojimo atvejų skaičių savo teritorijoje beveik iki nulio;

K. kadangi kelių infrastruktūros kokybė yra nepaprastai svarbi kelių eismo saugumui; 
kadangi junglumas ir skaitmeninė infrastruktūra yra labai svarbūs ir ateityje taps vis 
svarbesni kelių eismo saugumui didėjant susietųjų ir autonominių transporto priemonių 
skaičiui;

Rekomendacijos

Techninės apžiūros dokumentų rinkinio perkėlimas į nacionalinę teisę ir įgyvendinimas. ES 
tikslai saugumo srityje

1. palankiai vertina tai, kad Techninės apžiūros dokumentų rinkinio perkėlimas ir kai kurių 
jo nuostatų įgyvendinimas parodė geresnį nacionalinių procedūrų suderinimą, ypač kiek 
tai susiję su transporto priemonių patikrinimo dažnumu, turiniu ir metodais;

2. palankiai vertina tai, kad Techninės apžiūros dokumentų rinkinio perkėlimas padėjo 
pagerinti periodinių techninių patikrinimų kokybę, kontrolierių kvalifikaciją ir valstybių 
narių koordinavimą bei standartus, susijusius su transporto priemonių patikrinimais 
kelyje, siekiant padidinti kelių eismo saugumą;

3. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant geresnės periodinių techninių patikrinimų kokybės ir 
teigiamo jų poveikio kelių eismo saugumui, į Techninės apžiūros dokumentų rinkinį 
buvo įtrauktos kai kurios neprivalomos nuostatos, kurios į nacionalinę teisę buvo 
perkeltos numatant nepakankamai griežtas nuostatas arba visai nebuvo perkeltos; 
pabrėžia, kad reikia laipsniškai atsisakyti savanoriškai įgyvendinamų nuostatų ir sukurti 
privalomų reikalavimų sistemą, kad būtų galima ES lygmeniu geriau suderinti tokius 
aspektus, kaip krovinių pritvirtinimas, valstybių narių keitimasis informacija ir 
bendradarbiavimas, ir primena ypatingą šių priemonių svarbą pasienio regionams;

4. apgailestauja dėl to, kad keletas valstybių narių laiku neperkėlė Techninės apžiūros 
dokumentų rinkinio, o prieš vieną valstybę narę Komisija turėjo pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras; primygtinai ragina atitinkamas valstybes nares skubiai perkelti 



trūkstamas Techninės apžiūros dokumentų rinkinio nuostatas į savo nacionalinės teisės 
aktus ir įgyvendinti visus savo įsipareigojimus rinkti išsamią techninę informaciją, 
atsižvelgiant į tai, kad kelių eismo saugumas ES piliečiams yra Europos Sąjungos 
prioritetas;

5. apgailestauja dėl to, kad nepakankamas tikrinimo veiklos finansavimas, įskaitant 
tikrinimą atliekančius darbuotojus, įrangą ir mokymą, ir toliau kelia grėsmę techninės 
apžiūros tikslų įgyvendinimui; pabrėžia, kad nacionalinėms kelių eismo saugumo 
institucijoms turėtų būti teikiama pakankama finansinė ir administracinė parama, kad 
būtų galima veiksmingai įgyvendinti Techninės apžiūros dokumentų rinkinį ir būsimą 
persvarstytą jo redakciją; 

Apžiūrų dažnumas ir apimtis

6. palankiai vertina tai, kad įsigaliojus Techninės apžiūros dokumentų rinkiniui, 90 proc. 
transporto priemonių tikrinimų atlikta tokiais pat arba dar griežtesniais intervalais nei 
nustatytieji dokumentų rinkinyje, o tai labai padėjo sumažinti ES keliuose važinėjančių 
nesaugių transporto priemonių skaičių; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad kai kurios 
valstybės narės vis dar reikalauja ilgesnių intervalų nei nustatytieji dokumentų 
rinkinyje, taip sumažindamos eksploatavimo sąlygų saugą; ragina atitinkamas valstybes 
nares nedelsiant pradėti laikytis dokumentų rinkinyje nustatytų intervalų, nes kyla 
pavojus ES piliečių saugumui ir gyvybei;

7. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę sugriežtinti apžiūros tvarką ir nustatyti 
įpareigojimą atlikti papildomus patikrinimus pasiekus nurodytą M1 kategorijos 
transporto priemonių, naudojamų kaip taksi arba greitosios medicinos pagalbos 
automobiliai, ir N1 kategorijos transporto priemonių, naudojamų teikiant siuntų 
pristatymo paslaugas, ridą ir apsvarstyti galimybę šį įpareigojimą taikyti ir kitoms tų 
kategorijų transporto priemonėms, kurios naudojamos kitiems komerciniams tikslams;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad viešojo transporto ir (arba) logistikos tikslais vis dažniau 
naudojamos individualios transporto priemonės ir dalijamasi transporto priemonėmis; 
prašo Komisijos įvertinti, ar reikėtų atitinkamai padidinti šių transporto priemonių 
patikrinimų dažnumą, įtraukiant galimybę atlikti privalomą kasmetinį patikrinimą arba 
atsižvelgiant, pvz., į jų judėjimo intensyvumą ridos ir susijusio sudedamųjų dalių 
nusidėvėjimo požiūriu, taip pat į vežamų keleivių skaičių;

9. pažymi, kad iš kitų valstybių narių importuotų naudotų transporto priemonių techninės 
apžiūros abipusis pripažinimas nenumatytas tais atvejais, kai valstybių narių techninės 
apžiūros atliekamos skirtingu periodiškumu, todėl šiame dokumentų rinkinyje šiuo 
atžvilgiu numatytas tik ribotas abipusis pripažinimas; ragina Komisiją į kitą Techninės 
apžiūros dokumentų rinkinio peržiūrą įtraukti naudotų automobilių ES sertifikavimo 
sistemą;

10. pažymi, kad motociklininkai laikomi pažeidžiamais eismo dalyviais, o motociklininkų 
žūčių skaičius mažėja lėčiausiai tarp visų ES transporto priemonių naudotojų; pažymi, 
kad mopedų neteisėtas keitimas ir pertvarkymas ypač didina nelaimingų atsitikimų 
riziką jaunimui ir jauniems suaugusiesiems; todėl ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
įpareigojimą atlikti patikrinimus kelyje taikyti ir dviratėms bei triratėms transporto 
priemonėms, įskaitant 5 proc. minimalaus metinio tikrinimo tikslą, nes šios transporto 
priemonės šiuo metu visiškai nepatenka į Direktyvos 2014/47/ES taikymo sritį;



11. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę panaikinti įpareigojimo reguliariai atlikti techninę 
apžiūrą išimtis, taikomas dviratėms ir triratėms transporto priemonėms, kaip šiuo metu 
numatyta Direktyvoje 2014/45/ES; ragina Komisiją būsimame vertinime įvertinti 
galimybę į privalomą periodinę techninę apžiūrą taip pat įtraukti dviračių ir triračių 
transporto priemonių, kurių variklio darbinis tūris mažesnis nei 125 cm³, ir lengvųjų 
priekabų kategorijas, remiantis atitinkamais eismo įvykių duomenimis ir sąnaudų ir 
naudos veiksniais, pvz., tai, ar atokiose vietovėse netoli yra techninės apžiūros centrų, 
kokia yra administracine našta ir ES piliečiams tenkančios finansinės išlaidos; prašo 
Komisijos savo vertinimą grįsti šalių, kuriose visoms šių kategorijų transporto 
priemonėms jau taikoma periodinė techninė apžiūra, ir šalių, kurios netaiko tokių 
apžiūrų, rezultatų palyginimu ir poveikiu kelių eismo saugumui; ragina nustatyti 
papildomą motociklų, naudojamų siuntinių ar maisto pristatymui arba kitokiam 
komerciniam prekių ar asmenų vežimui, patikrinimų tvarkaraštį;

12. pažymi, kad leistina vėlavimo riba pasibaigus periodinės techninės apžiūros galiojimui 
valstybėse narėse labai skiriasi – nuo keturių mėnesių iki visiškai netoleruojamo 
vėlavimo; ragina Komisiją suderinti leistiną vėlavimo ribą, nustatant kiek įmanoma 
trumpesnį laikotarpį, kuris leistų laiku įgyvendinti periodinę techninę apžiūrą, ir 
padidinti atitinkamas nuobaudas už šios ribos nesilaikymą;

13. primena, kad transporto priemonės, pritaikytos vairuoti neįgaliesiems, gali turėti tam 
tikrų funkcijų ir įrangos; atkreipia dėmesį į tai, kad transporto priemonės, naudojamos 
neįgaliems keleiviams vežti, turi atitikti specifines technines sąlygas, pvz., turi būti 
įrengti saugos diržai su tvirtinimo įtaisais, taip pat neįgaliesiems pritaikytos vietos, kad 
būtų užtikrintas jų saugumas; pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad visos šios esminės 
funkcijos būtų tinkamai įtrauktos į kiekvieną patikrinimą;

14. apgailestauja, kad iki šiol valstybės narės, perkeldamos į nacionalinę teisę nuostatas dėl 
sankcijų už odometro duomenų klastojimą, nustatė tik bendro pobūdžio priemones; 
primygtinai ragina valstybes nares laikytis šio aiškaus Techninės apžiūros dokumentų 
rinkinio reikalavimo ir nedelsiant į savo nacionalinės teisės aktus perkelti tikslingesnes 
priemones bei numatyti reikiamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius šio reikalavimo 
vykdymui; apgailestauja dėl to, kad dabartinė nuostata dėl sankcijų už odometro 
duomenų klastojimą tebėra silpna, nes pagal ją tik reikalaujama, kad sankcijos būtų 
„veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir nediskriminacinės“, o faktinės sumos ir 
atitinkamos atgrasomosios priemonės iš esmės paliekamos valstybių narių nuožiūrai; 
mano, kad kitos peržiūros metu reikėtų nustatyti labiau suderintas ir konkretesnes 
sankcijas už odometro duomenų klastojimą, taip pat papildomas griežtas transporto 
priemonių pertvarkymą draudžiančias priemones, įskaitant tinkamus kibernetinio 
saugumo mechanizmus ir šifravimo technologijas, kurios neleistų klastoti elektroninių 
duomenų ir padėtų lengviau aptikti tokį klastojimą; ragina Komisiją nustatyti, kad 
tikrinimo organizacijos turėtų garantuotą prieigą prie tam tikrų su transporto 
priemonėmis susijusių duomenų, funkcijų ir programinės įrangos informacijos; ragina 
nustatyti reikalavimą valstybėms narėms kurti teisines, technines ir operacines kliūtis, 
kad odometro duomenų klastojimas taptų neįmanomas; pabrėžia, kad nuoseklios 
naudotų automobilių ridos duomenų bazės, kurią tarpusavyje pripažintų ir kurios 
duomenimis keistųsi valstybės narės, nebuvimas yra esminė kliūtis, trukdanti nustatyti 
odometro duomenų klastotes;

15. ragina Komisiją į kitą dokumentų rinkinio peržiūrą įtraukti privalomas nuostatas, pagal 
kurias valstybėms narėms būtų sudarytos sąlygos registruoti privalomus odometro 



duomenis, vykdant kiekvieną patikrą, teikiant aptarnavimo, techninės priežiūros ir 
didesnės apimties taisymo paslaugas pradedant nuo tada, kai transporto priemonė buvo 
užregistruota pirmą kartą;

16. ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į naujas išmetamųjų teršalų kiekio patikras 
realiomis važiavimo sąlygomis, numatytas „Euro 6“ reglamente ir galimose būsimose 
peržiūrose; ragina Komisiją kitą kartą persvarstant Techninės apžiūros dokumentų 
rinkinį į periodines technines apžiūras įtraukti matavimus, kurie atspindėtų tokias 
patikras, ir bet kokius kitus galimus pokyčius; ragina Komisiją ir valstybes nares 
suderinti išmetamųjų teršalų kiekio matavimo atliekant techninę apžiūrą technologijas ir 
didžiausius leistinus lygis, siekiant užtikrinti, kad visos Europos keliuose naudojamos 
transporto priemonės atitiktų išmetamųjų teršalų standartus;

Naudojama įranga ir kontrolierių mokymas

17. palankiai vertina tai, kad įsigaliojus Techninės apžiūros dokumentų rinkiniui visose 
valstybėse narėse techninės apžiūros įranga buvo suderinta ir atitinka tam tikrus 
būtiniausius reikalavimus, taip padidinant techninės apžiūros vienodumą visoje ES;

18. pažymi, kad nors visos valstybės narės nustatė techninę apžiūrą atliekančių kontrolierių 
būtiniausią kvalifikaciją, kai kurios valstybės narės nesilaiko Direktyvos 2014/45/ES 
dėl periodinės techninės apžiūros IV priede nustatytų reikalavimų; ragina tas valstybes 
nares atitinkamai suderinti savo reikalavimus; prašo Komisijos skatinti valstybes nares 
keistis gerosios patirties pavyzdžiais ir įgyta patirtimi, kaip įgyvendinti Direktyvos 
2014/45/ES IV priedą, ir įvertinti poreikį rengti reguliarius pakartojamuosius mokymus 
ir atitinkamus egzaminus; ragina Komisiją skatinti valstybes nares reguliariai atnaujinti 
ir derinti mokymo turinį, kad kontrolierių žinios ir įgūdžiai būtų pritaikyti prie 
automobilių sektoriaus automatizavimo ir skaitmeninimo proceso raidos, visų pirma 
kiek tai susiję su pažangia vairavimo pagalba, savivaldėmis sistemomis ir nacionalinių 
institucijų, atsakingų už kelių eismo saugumą, elektroninių informacijos mainų sistemų 
naudojimu, be kita ko, saugaus dalijimosi duomenimis, kibernetinio saugumo ir 
vairuotojų asmens duomenų apsaugos srityse; pabrėžia, kad manipuliavimas 
elektroninėmis saugos funkcijomis, pvz., pažangiomis pagalbinėmis vairavimo 
sistemomis, ir jų klastojimas kelia didelę saugos riziką, todėl kontrolieriai turi juos 
nustatyti; pabrėžia, kad kontrolieriams turėtų būti rengiami specialūs mokymai, kaip 
tikrinti programinės įrangos vientisumą;

19. dar kartą pažymi, kad reikėtų imtis veiksmų siekiant užtikrinti kontrolierių ir kontrolės 
organizacijų nepriklausomumą nuo transporto priemonių prekybos, techninės priežiūros 
ir remonto pramonės, kad būtų išvengta bet kokių finansinių interesų konfliktų, įskaitant 
išmetamųjų teršalų tikrinimą, kartu numatant griežtesnes visų šalių civilinės 
atsakomybės apsaugos priemones;

Techniniai patikrinimai kelyje ir krovinio pritvirtinimas

20. pažymi, kad, remiantis Komisijos ataskaitomis, per pastaruosius šešerius metus 
sumažėjo komercinių transporto priemonių patikrinimų kelyje skaičius; apgailestauja 
dėl šios tendencijos ir primena, kad pagal Techninės apžiūros dokumentų rinkinį, 
valstybės narės nuo 2018 m. privalo užtikrinti, kad atitinkamai jų teritorijoje registruotų 
transporto priemonių skaičiui būtų atliekamas bent minimalus patikrinimų kelyje 
skaičius (5 proc.); ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiektas 



minimalus 5 proc. tikslas, ir primena, kad pirmoji ataskaita (už 2019–2020 m.), kurioje 
bus vertinamas šis tikslas, turi būti pateikta iki 2021 m. kovo 31 d.; ragina Komisiją į 
patikrinimų kelyje taikymo sritį įtraukti N1 kategorijos1 transporto priemones, 
naudojamas komerciniam krovinių vežimui keliais, atsižvelgiant į padidėjusį jų skaičių 
ir didelę ridą;

21. ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir toliau gerinti šių patikrinimų 
kelyje kokybę ir nediskriminacinį pobūdį laikantis vidaus rinkos taisyklių, pvz., 
nustatant ir renkant pagrindinio veiklos rezultatų rodiklio (PVRR) duomenis ir skatinant 
naudoti rizikos vertinimo profilio sistemas, siekiant geriau atlikti patikrinimus ir skirti 
sankcijas, ypač už pakartotinius pažeidimus, kartu visapusiškai laikantis ES duomenų 
apsaugos sistemos;

22. apgailestauja dėl to, kad nacionalinio biudžeto išlaidų teisėsaugai kelių eismo saugumo 
srityje ir kelių priežiūrai sumažinimas, regis, lėmė retesnius patikrinimus kelyje per 
kelis pastaruosius metus; atsižvelgdamas į tai, ragina nacionalines valdžios institucijas 
užtikrinti didesnį tikrinimo veiklos finansavimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad gali būti 
nustatyta privaloma naujų rūšių transporto priemonių techninė apžiūra;

23. apgailestauja dėl to, kad Techninės apžiūros dokumentų rinkinio nuostatos, susijusios su 
krovinio pritvirtinimo tikrinimu, nėra privalomos, todėl tik kelios valstybės narės į 
nacionalinę teisę perkėlė atitinkamas saugos priemones; todėl daro išvadą, kad šiuo 
atžvilgiu derinimas toli gražu nebaigtas; primygtinai ragina Komisiją kitos peržiūros 
metu siūlyti sugriežtinti šias nuostatas, įskaitant nuostatas dėl suderintų minimalių 
krovinio pritvirtinimo reikalavimų, privalomos krovinio pritvirtinimo įrangos kiekvienai 
transporto priemonei ir krovinį tvirtinančių darbuotojų ir kontrolierių būtiniausių 
gebėjimų, mokymo ir žinių;

Informacijos įrašai ir keitimasis duomenimis tarp valstybių narių

24. apgailestauja dėl to, kad tik kelios valstybės narės turi nacionalinę elektroninę 
pagrindinių ir pavojingų trūkumų, nustatytų atlikus patikrinimus kelyje, duomenų bazę 
ir, kad valstybės narės retai praneša apie šių patikrinimų rezultatus valstybės narės, 
kurioje transporto priemonė yra registruota, nacionaliniam informaciniam centrui; 
apgailestauja, kad Techninės apžiūros dokumentų rinkinyje nenustatyta jokių veiksmų, 
kurių turėtų imtis registracijos valstybė narė, kai jai pranešama apie tokius didelius ir 
pavojingus trūkumus; primygtinai ragina Komisiją per kitą peržiūrą numatyti 
griežtesnes nuostatas, be kita ko, numatant suderintą veiksmų, kurių tokį pranešimą 
gavusi registracijos valstybė narė turėtų imtis, planą;

25. ragina Komisiją, atsižvelgiant į transporto priemonių elektroninį duomenų įrašą, 
numatytą Techninės apžiūros dokumentų rinkinyje, apsvarstyti galimybę iš dalies 
pakeisti Direktyvą 2014/46/ES dėl transporto priemonių registracijos dokumentų, kad 
būtų panaikintas įpareigojimas pateikti fizinius dokumentus ir įpareigojimas vairuotojui 
pateikti atspausdintas registracijos pažymas; pažymi, kad kontrolieriams turėtų būti 
sudarytos sąlygos visapusiškai naudotis elektroniniais įrašais; 

26. ragina valstybes nares palengvinti sistemingą keitimąsi duomenimis apie techninę 

1 Kroviniams vežti naudojamos transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 
3,5 tonų (pvz., pikapai, furgonai).



apžiūrą ir odometro rodmenis tarp atitinkamų kompetentingų institucijų, atsakingų už 
transporto priemonių apžiūrą, registraciją ir patvirtinimą, apžiūros įrangos gamintojų ir 
transporto priemonių gamintojų; šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos atliktą 
Transporto priemonių informacinės platformos galimybių studiją; ragina Komisiją ir 
valstybes nares siekti užtikrinti, kad atliekant kitą peržiūrą būtų sukurta transporto 
priemonių informacijos platforma, kuria būtų siekiama paspartinti ir palengvinti 
valstybių narių keitimąsi duomenimis bei užtikrinti veiksmingesnį koordinavimą; 
pabrėžia, kad ši transporto priemonių informacijos platforma turėtų sudaryti sąlygas 
visiškai kompiuterizuotam tikrinimo ir keitimosi duomenimis procesui, visapusiškai 
atsižvelgiant į kibernetinį saugumą ir duomenų apsaugą trečiųjų šalių atžvilgiu; todėl 
palankiai vertina Komisijos įdiegtą ES platformą MOVEHUB ir neseniai sukurtą 
ODOCAR modulį, kuris suteikia keitimosi odometro duomenimis visoje Sąjungoje IT 
infrastruktūrą, grindžiamą duomenų bazės sprendimu, įskaitant galimybę keistis 
informacija su tinklu „Eucaris“; ragina Komisiją atliekant būsimą peržiūrą įvertinti, ar 
valstybėms narėms turėtų būti privaloma naudoti ES MOVEHUB;

27. ragina Komisiją per kitą peržiūrą įvertinti galimybę į registracijos institucijų privalomą 
keitimąsi duomenimis apie transporto priemonių istoriją įtraukti ne tik odometro 
duomenis, bet ir informaciją apie nelaimingus atsitikimus ir reikšmingų gedimų 
dažnumą, nes taip būtų užtikrinta, kad ES piliečiai būtų apsaugoti nuo klastojimo ir būtų 
geriau informuojami apie jų transporto priemonių istoriją, būklę ir anksčiau atliktą 
slepiamą transporto priemones remontą; mano, kad dėl kelių eismo įvykių reikėtų atlikti 
papildomus patikrinimus, kurie padėtų užtikrinti tinkamą transporto priemonių remontą 
ir padidinti kelių eismo saugumą;

Perspektyvi sistema

28. ragina Komisiją kitos peržiūros metu deramai atsižvelgti į techninę pažangą transporto 
priemonių saugos funkcijų srityje; pažymi, kad pagal Reglamentą (ES) 2019/2144 
naujose transporto priemonėse nuo 2022 m. reikės pradėti įrengti naujas pažangias 
saugos ir vairavimo pagalbos sistemas; ragina Komisiją į periodines technines apžiūras 
įtraukti tokias naujas sistemas, taip pat transporto priemonių kontrolierių įgūdžius ir 
žinias, ir sumažinti tokių sistemų klastojimo ir manipuliavimo jomis riziką; prašo 
Komisijos į periodines technines apžiūras įtraukti ir pagalbos iškvietos sistemą „eCall“ 
bei programinę įrangą ir belaidį jos atnaujinimą1 ir parengti autonominių ir susietųjų 
transporto priemonių saugos reguliarių patikrinimų gaires ir standartus; ragina Komisiją 
išnagrinėti papildomus transporto priemonėse įmontuotų jutiklių naudojimo būdus 
atliekant patikrinimus kelyje ir ypač atkreipti dėmesį į konkrečius transporto priemonių 
savidiagnostikos sistemų reikalavimus bei į svarbiausią visuomenės sveikatos principą; 
šiuo atžvilgiu ragina automobilių gamintojus ir valdžios institucijas bendradarbiauti 
diegiant naujas vairavimo pagalbos technologijas, siekiant užtikrinti nuolatinę atitiktį 
standartams ir padėti numatyti būsimas tendencijas;

29. pažymi, kad viešuosiuose keliuose daugėja naujų transporto priemonių, pavyzdžiui, 
elektrinių paspirtukų, vienaračių, elektrinių riedžių ir kt.; prašo Komisijos įvertinti, ar 
šios naujos transporto priemonės turėtų būti aptartos per kitą peržiūrą siekiant didesnio 
kelių eismo saugumo;

30. ragina Komisiją, rengiantis 2030 metams, kuriais turi būti pasiektas tarpinis visiškai 

1 Žr. Direktyvos 2014/45/ES I ir III priedus.



saugaus eismo vizijos tikslas, vienus iš ateinančių metų paskelbti „Europos kelių eismo 
saugumo metais“;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti tinkamą finansavimą kelių infrastruktūros 
kokybės, ypač techninės priežiūros, srityje; be to, ragina Komisiją sugriežtinti savo 
požiūrį į techninę priežiūrą imantis atitinkamų priemonių, siekiant pagerinti ilgalaikį 
techninės priežiūros planavimą valstybėse narėse; pažymi, kad didėjant susietųjų ir 
autonominių transporto priemonių skaičiui ateityje bus labai svarbūs junglumas ir 
skaitmeninis saugumas;

°

° °

32. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


