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I. Įvadas 

 

1. Pasiūlymas dėl Reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės 

techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB, kartu su Reglamentu dėl 

techninio patikrinimo keliuose ir Direktyva dėl transporto priemonių registracijos dokumentų 

sudaro tinkamumo važinėti keliais teisės aktų rinkinį. 2012 m. liepos 13 d. tinkamumo važinėti 

keliais teisės aktų rinkinys buvo pateiktas Tarybai. 
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2. Pasiūlymo tikslas – nustatyti atnaujintas suderintas motorinių transporto priemonių ir jų 

priekabų techninės apžiūros taisykles siekiant pagerinti kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą. 

Pasiūlymu siekiama prisidėti prie 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptyse nustatyto 

tikslo iki 2020 m. perpus sumažinti eismo įvykiuose žūstančių žmonių skaičių. Be to, jis padės 

sumažinti su prasta transporto priemonių technine priežiūra susijusį kelių transporto priemonių 

išmetamų teršalų kiekį.  

 

3. 2012 m. rugsėjo 7 d. ir 14 d. Sausumos transporto darbo grupė išnagrinėjo kartu su tinkamumo 

važinėti keliais teisės aktų rinkiniu pateiktą poveikio vertinimą. Pasiūlymas dėl periodinės 

techninės apžiūros buvo pradėtas nagrinėti 2012 m. rugsėjo 21 d. ir buvo tęsiamas rugsėjo 28 d., 

spalio 5 d. ir 9 d. posėdžiuose. Be to, 2012 m. spalio 17 d. ir 25 d. numatyti du techninio 

pobūdžio posėdžiai. 

 

4. Spalio 17 d. posėdyje Nuolatinių atstovų komitetas išnagrinėjo pirmininkaujančios valstybės 

narės pateiktą ministrų debatams skirtų klausimų projektą ir susitarė tuos klausimus šiek tiek 

pakeisti.  

 

II. Klausimai politiniams debatams  

  

5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir siekiant sudaryti sąlygas Tarybos 

parengiamiesiems organams padaryti pažangą nagrinėjant pirmiau nurodytą pasiūlymą, 

politiniu lygiu reikia išnagrinėti toliau nurodytus klausimus ir priimti dėl jų sprendimą. Todėl 

ministrų prašoma 2012 m. spalio 29 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos 

posėdyje atsakyti į šiuos du klausimus: 

 

1 klausimas. 

Ar manote, kad pasitelkus Komisijos siūlomas teisėkūros iniciatyvas gali būti pasiektas 

pakankamas techninės apžiūros suderinimo lygis? 

 

2 klausimas. 

Ar manote, kad Komisijos siūlomas transporto priemonių, kurioms turi būti taikoma 

periodinė techninė apžiūra, sąrašas ir šios apžiūros dažnumas yra patys svarbiausi veiksniai 

siekiant pagrindinių šio pasiūlymo tikslų? 

_________________ 


