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KRATKO OBRAZLOŽENJE 

Europska komisija objavila je 27. siječnja 2016. svoj prijedlog o zahtjevima za homologaciju 

i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica, koji su trenutačno utvrđeni u Direktivi 

2007/46/EZ. 

Sveobuhvatna provjera prikladnosti sustava EU-a za homologaciju provedena je 2013., na što 

se Komisija među ostalim obvezala u svojem Akcijskom planu CARS2020. Rezultati su 

pokazali da trenutačni sustav izaziva brojne kritike nakon skandala s Volkswagenovom 

manipulacijom softverom, iako je donekle ostvario ciljeve politike. Izvjestitelj smatra da je 

nužno poboljšati sustav za homologaciju, posebice uspostavljanjem primjerenog nadzornog 

mehanizma kako bi se zajamčila usklađena primjena postupaka u državama članicama. 

Nadalje, zakonodavstvo mora glatko funkcionirati i ne smije povećavati birokraciju ni 

nacionalnim upravama ni industriji.  

Jedan od nedostataka trenutačnog sustava je taj što države članice različito tumače zahtjeve i 

ne primjenjuju ih jednako strogo. Razlike u tumačenju, koje ne nastaju nužno u zloj namjeri, i 

prijenosu direktiva u nacionalno pravo poznate su pojave koje narušavaju unutarnje tržište i 

stvaraju neizvjesnost u industriji i među potrošačima. 

Posljedica tih nedostataka nije samo neusklađenost, nego i omogućavanje izravnih prijevara i 

kršenja postojećeg zakonodavstva. Nažalost, već smo vidjeli nekoliko takvih slučajeva. U 

cilju rješavanja tih nedostataka, vaš je izvjestitelj pridavao posebnu pažnju provedbi jačih 

nadzornih mehanizama i nadzora tržišta.  

Nadzor tržišta, odnosno ex-post kontrola vozila nakon njihovog stavljanja na tržište, 

nedostatak je u trenutačnom zakonodavstvu i jačanje tog aspekta jedna je od ključnih točaka 

ovog prijedloga. Definirane su uloge i odgovornosti provedbenih tijela kao i koraci koje treba 

poduzeti kada su na tržištu proizvodi koji nisu u skladu sa zahtjevima, što predstavlja 

poboljšanje koje je nužno uvesti. Izvjestitelj prima na znanje činjenicu da nadzor tržišta mogu 

obavljati nacionalna nadzorna tijela, ali i da Komisija mora imati ulogu u tome.  

Kako bi se uredba bolje prilagodila promjenjivim uvjetima u državama članicama, izvjestitelj 

predlaže promjene sustava naknada. S obzirom na to da se u nekim državama članicama 

izvodi ograničeni broj homologacija, financiranje nadzora tržišta ne bi se trebalo povezati s 

homologacijama budući da bi se time riskiralo stvaranje ozbiljnih rupa u nadzoru tržišta. 

Kako bi se zajamčilo stvaranje ravnopravnijih uvjeta i temeljiti nadzor tržišta u Uniji, države 

članice uspostavljaju sustav naplaćivanja naknada u skladu s uvjetima država članica za 

financiranje aktivnosti povezanih s nadzorom tržišta.  

Preporučuju se daljnja pojašnjenja u vezi s financiranjem aktivnosti povezanih s nadzorom 

tržišta. Budući da države članice uspostavljaju sustav naknada kako bi se pokrili troškovi 

nadzora tržišta, razumno je da tijela za nadzor tržišta snose troškove aktivnosti nadzora tržišta. 

Kako bi se doista zajamčila vjerodostojnost homologacija, svakih pet godina revidira ih 

homologacijsko tijelo različito od onog koje ih je izdalo. Time će se doprinijeti eliminiranju 

razlika u tumačenju među homologacijskim tijelima i zajamčiti ujednačena primjena 

zakonodavstva. 
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Također se preporučuje jačanje homologacijskih tijela i nadzor tržišta te odgovornosti 

Komisije da djeluje u slučaju neusklađenosti. Jasnim odredbama o nadzoru tržišta zajedno sa 

strogim kaznama stvara se jako i vjerodostojno odvraćajuće sredstvo za buduće pokušaje 

zaobilaženja ili kršenja tih zahtjeva. 

Tehničke službe imaju ključnu ulogu u održavanju i poštovanju visokih tehničkih, sigurnosnih 

i ekoloških standarda Unije. Izvjestitelj se slaže s Komisijom da je ocjenjivanje i praćenje 

tehničkih službi ključno. Međutim, budući da u nekim državama članicama ocjenjivanje i 

nadzor mogu obavljati nacionalna akreditacijska tijela, izvjestitelj želi zajamčiti da se ta 

mogućnost nastavi i u budućnosti. Ocjenjivanjem nadzora trebala bi se također zajamčiti 

nezavisnost tehničkih službi od proizvođača. Kako bi se zajamčila isplativost, tehničkim 

službama trebalo bi se dopustiti natjecanje na osnovi cijene zbog čega se ne preporuča 

potpuno odvajanje, nego bi se pažnja trebala preusmjeriti na strogo ocjenjivanje nadzora i 

sami nadzor. 

Drugo je jamstvo usklađenog i strogog tumačenja zakonodavstva mehanizam ravnopravne 

stručne provjere homologacijskih tijela pomoću kojeg bi nacionalna tijela razmjenjivala 

informacije i koordinirala svoje ocjene. Na taj način homologacijska tijela mogu ujednačiti 

način provođenja kontrole. Međutim, kako bi se zajamčilo da te stručne provjere neće postati 

nepotrebno opterećenje i uzrokovati dodatne troškove, preporuča se smanjenje njihove 

učestalosti, osim u slučaju da se smatra da ih je potrebno češće provoditi. 

AMANDMANI 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu 

potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

 

 

Amandman  1 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (7a) Uredbom se nastoji osigurati da 

nacionalna homologacijska tijela tumače, 

primjenjuju i provode zahtjeve koji su u 

njoj utvrđeni diljem Unije. Komisija treba 

imati ovlasti za provođenje nadzora nad 

radom nacionalnih tijela putem redovitih 

revizija, ponovnih ispitivanja nasumičnog 

uzorka izdanih homologacija i općeg 

praćenja usklađene primjene ove Uredbe. 
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Amandman  2 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7.b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (7b) Ovom Uredbom trebaju se 

zajamčiti pouzdani, usklađeni i 

transparentni postupci homologacije i 

nadzora tržišta u državama članicama. 

 

Amandman  3 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Djelotvorna provedba zahtjeva za 

homologaciju trebala bi se osigurati 

učvršćivanjem odredaba o provjeri 

sukladnosti proizvodnje, među ostalim 

propisivanjem obveznih periodičnih 

kontrola metoda kontrole sukladnosti i 

kontinuirane sukladnosti predmetnih 

proizvoda te pojačavanjem zahtjeva koji se 

odnose na osposobljenost, obveze i 

kvalitetu rada tehničkih službi koje 

provode ispitivanja radi homologacije tipa 

vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje 

tehničkih službi ključno je za osiguravanje 

visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i 

povjerenja građana u sustav. Kriteriji za 

imenovanje tehničkih službi iz Direktive 

2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi 

kako bi se osigurala njihova ujednačena 

primjena. Metode ocjenjivanja tehničkih 

službi u državama članicama s vremenom 

se sve više razlikuju, a razlog je sve veća 

složenost posla koji obavljaju. Stoga je 

nužno propisati proceduralne obveze kako 

bi se osiguralo razmjenu informacija i 

nadzor praksi država članica u pogledu 

ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i 

nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi 

se način omogućilo ujednačavanje metoda i 

interpretacije kriterija za imenovanje 

(9) Djelotvorna provedba zahtjeva za 

homologaciju trebala bi se osigurati 

učvršćivanjem odredaba o provjeri 

sukladnosti proizvodnje, među ostalim 

propisivanjem obveznih periodičnih 

kontrola metoda kontrole sukladnosti i 

kontinuirane sukladnosti predmetnih 

proizvoda te pojačavanjem i usklađivanjem 

zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, 

obveze i kvalitetu rada tehničkih službi 

koje provode ispitivanja radi homologacije 

tipa vozila kao cjeline. Pravilno 

funkcioniranje tehničkih službi ključno je 

za osiguravanje visoke razine sigurnosti, 

zaštite okoliša i povjerenja građana u 

sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih 

službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se 

detaljnije razraditi kako bi se osigurala 

njihova ujednačena primjena u svim 

državama članicama. Metode ocjenjivanja 

tehničkih službi u državama članicama s 

vremenom se sve više razlikuju, a razlog je 

sve veća složenost posla koji obavljaju. 

Stoga je nužno propisati proceduralne 

obveze kako bi se osiguralo razmjenu 

informacija i nadzor praksi država članica 

u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, 

prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih 

službi. Na taj bi se način omogućilo 
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tehničkih službi. ujednačavanje metoda i interpretacije 

kriterija za imenovanje tehničkih službi. 

Kako bi se zajamčili odgovarajući nadzor 

i jednaki uvjeti za sve diljem Europe, 

ocjenjivanje tehničke službe koja je 

podnijela zahtjev za imenovanje treba 

obuhvaćati terensko ocjenjivanje i izravno 

promatranje konkretnih homologacijskih 

ispitivanja. 

 

Amandman  4 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (9a) Ovom se Uredbom utvrđuju 

odredbe čija je svrha pratiti poštivanje 

Uredbe od strane država članica, čime se 

pomaže održati povjerenje potrošača u 

vozila na tržištu i pruža visoka razina 

sigurnosti te zaštite zdravlja i okoliša. 

Forum za razmjenu informacija o 

provedbi, koji su osnovale države članice, 

uz potporu Komisije prati kako 

nacionalna tijela vrše svoje dužnosti 

putem redovitih revizija, provjera i 

ispitivanja uzroka izdanih homologacija 

te provjerava ujednačenu, dosljednu i 

djelotvornu primjenu ove Uredbe. 

 

Amandman  5 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Kako bi se povećala transparentnost 

i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili 

i razvili kriteriji za ocjenjivanje, 

imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi 

te postupke produljivanja i obnove dozvola 

za njihov rad, države članice moraju 

međusobno surađivati i surađivati s 

Komisijom. U pitanjima općenito 

(12) Kako bi se povećala transparentnost 

i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili 

i razvili kriteriji za ocjenjivanje, 

imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi 

te postupke produljivanja i obnove dozvola 

za njihov rad, države članice moraju 

međusobno surađivati i surađivati s 

Komisijom. U pitanjima općenito 
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povezanima s provedbom ove Uredbe 

države članice trebale bi se savjetovati s 

Komisijom i međusobno te bi trebale 

obavješćivati Komisiju i jedna drugu o 

svojim obrascima kontrolnih lista za 

ocjenjivanje. 

povezanima s provedbom ove Uredbe 

države članice trebale bi se savjetovati s 

Komisijom i međusobno te bi trebale 

obavješćivati Komisiju i jedna drugu o 

svojim obrascima kontrolnih lista za 

ocjenjivanje. Uredbom se uspostavlja 

homologacijska baza podataka na 

internetu koja bi, zajedno s 

Informacijskim sustavom unutarnjeg 

tržišta (IMI) uspostavljen Uredbom (EU) 

br. 1024/2012 Europskog parlamenta i 

Vijeća, mogla biti korisno elektroničko 

sredstvo za olakšavanje i poboljšanje 

administrativne suradnje u upravljanju 

razmjenom informacija na temelju 

jednostavnih i usklađenih postupaka 

kojima se uklanjaju jezične prepreke. 

 __________________ 

 1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. 

o administrativnoj suradnji putem 

Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta 

i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 

2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 

14.11.2012., str. 1.). 

 

Amandman  6 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Ako je unatoč mjerama koje su 

poduzete kako bi se osigurala usklađena 

primjena i praćenje zahtjeva u državama 

članicama upitna sposobnost tehničke 

službe, Komisija bi trebala moći istraživati 

pojedinačne slučajeve. 

(15) Ako je unatoč mjerama koje su 

poduzete kako bi se osigurala homogena i 

usklađena primjena i praćenje zahtjeva u 

državama članicama upitna sposobnost 

tehničke službe, Komisija bi trebala moći 

istraživati pojedinačne slučajeve te 

predlagati rješenja. 

 

Amandman  7 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Kako bi se osiguralo da se zahtjevi 

iz ove Uredbe poštuju, neophodno je 

uspostaviti djelotvoran mehanizam za 

kontrolu provedbe. Osiguravanje 

sukladnosti s homologacijskim zahtjevima 

i zahtjevima u pogledu provjere 

sukladnosti proizvodnje u skladu sa 

zakonodavstvom koje se odnosi na sektor 

automobilske industrije trebali bi i dalje 

biti ključni zadaci homologacijskih tijela, 

budući da je to obveza koja je blisko 

povezana s izdavanjem homologacija i 

zahtijeva detaljna znanja o njihovu 

sadržaju. Stoga je važno da se rad 

homologacijskih tijela redovito provjerava 

na način da se podvrgava ravnopravnom 

stručnom ocjenjivanju kako bi se osigurala 

ujednačena razina kvalitete i strogosti 

zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela 

zaduženih za primjenu homologacijskih 

zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete 

za provjeru ispravnosti same homologacije. 

(18) Kako bi se osiguralo da se zahtjevi 

iz ove Uredbe poštuju, neophodno je 

uspostaviti djelotvoran mehanizam za 

kontrolu provedbe. Osiguravanje 

sukladnosti s homologacijskim zahtjevima 

i zahtjevima u pogledu provjere 

sukladnosti proizvodnje u skladu sa 

zakonodavstvom koje se odnosi na sektor 

automobilske industrije trebali bi i dalje 

biti ključni zadaci homologacijskih tijela, 

budući da je to obveza koja je blisko 

povezana s izdavanjem homologacija i 

zahtijeva detaljna znanja o njihovu 

sadržaju. Stoga je važno da rad 

homologacijskih tijela podliježe redovitim 

kontrolama na razini Unije, uključujući 

neovisne revizije, kako bi se osigurala 

ujednačena razina kvalitete i strogosti 

zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela 

zaduženih za primjenu homologacijskih 

zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete 

za provjeru ispravnosti same homologacije. 

 

Amandman  8 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (20a) Kako bi se zajamčio ujednačen 

nadzor tržišta diljem Unije, ovlasti 

nadzora trebaju se dodijeliti 

centraliziranom tijelu na razini Unije 

kako bi se osigurala puna primjena novog 

okvira za homologaciju i nadzor tržišta. 

 

Amandman  9 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21.a (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (21a) Kako bi se zajamčilo neovisno 

ispitivanje ispunjenja zahtjeva tijekom 

rada u okviru čitavog životnog ciklusa 

svih primjenjivih vozila, potrebno je 

razviti pouzdane i obavezne metode 

ispitivanja emisija u svrhu izrade zahtjeva 

za tehničke preglede koji se temelje na 

spoju ispitivanja izravnih emisija iz 

ispušne cijevi i ugrađenog dijagnostičkog 

sustava (OBD), uključujući uspostavljanje 

metoda ispitivanja za mjerenje NOx 

tijekom redovnog ispitivanja emisija u 

skladu s Direktivom 2014/45/EU te razina 

čestica i njihovih graničnih vrijednosti. 

Posebno, nove tehnologije za daljinsko 

istraživanje mogu se koristiti za 

identificiranje vozila na cestama koja 

uzrokuju pretjerano onečišćenje i za 

usmjeravanje ispitivanja ispunjenja 

zahtjeva tijekom rada za regulirana 

ograničenja emisija (PN, NOx, CO i HC) 

na tim vozilima kao najisplativiji način 

provođenje redovnih tehničkih pregleda u 

budućnosti. 

 

Amandman  10 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(22) U cilju povećanja transparentnosti 

homologacijskog procesa te olakšavanja 

razmjene informacija i neovisnih provjera 

koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, 

homologacijska tijela i Komisija, 

homologacijska dokumentacija trebala bi 
se davati u elektroničkom obliku i biti 

javno dostupna, podložno iznimkama radi 

zaštite poslovnih interesa i osobnih 

podataka. 

(22) U cilju povećanja transparentnosti 

homologacijskog procesa te olakšavanja 

razmjene informacija i neovisnih provjera 

koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, 

homologacijska tijela, Komisija i treće 

strane, za provedbu takvih provjera 

potrebno je objaviti podatke o vozilu i 

ispitivanju. Relevantni podaci trebaju se 

predati u elektroničkom obliku i biti javno 

dostupni, podložno iznimkama radi zaštite 

poslovnih interesa, prava intelektualnog 

vlasništva i osobnih podataka. 
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Amandman  11 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Te konkretnije obveze nacionalnih 

tijela propisane ovom Uredbom trebale bi 

uključivati ex post ispitivanja i preglede 

dovoljnog broja vozila na tržištu radi 

provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će 

biti podvrgnuta takvoj expost provjeri 

sukladnosti trebao bi se temeljiti na 

odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se 

u obzir uzelo ozbiljnost moguće 

nesukladnosti i vjerojatnost da do 

nesukladnosti dođe. 

(24) Te konkretnije obveze nacionalnih 

tijela propisane ovom Uredbom trebale bi 

uključivati ex post ispitivanja i preglede 

dovoljnog broja vozila na tržištu radi 

provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će 

biti podvrgnuta takvoj expost provjeri 

sukladnosti trebao bi se temeljiti na 

odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se 

u obzir uzelo ozbiljnost moguće 

nesukladnosti i vjerojatnost da do 

nesukladnosti dođe. Nadalje, treba se 

temeljiti na jasnim i podrobnim 

kriterijima i obuhvaćati, između ostaloga, 

nasumične postotne provjere za sve 

aktualne modele, vozila u koja je ugrađen 

novi motor ili tehnologija, vozila s 

visokom ili vrlo niskom potrošnjom goriva 

te vozila s vrlo dobrom prodajom i treba 

uzeti u obzir povijest sukladnosti, savjete 

potrošača, rezultate ispitivanja daljinskog 

istraživanja i zabrinutost koju su izrazila 

neovisna istraživačka tijela. 

 

Amandman  12 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo 

utjecati to što se određeni sustavi, sastavni 

dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili 

dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u 

vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, 

registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga 

bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere 

kako bi se osiguralo da homologacijsko 

tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih 

(27) Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo 

utjecati to što se određeni sustavi, sastavni 

dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili 

dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u 

vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, 

registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga 

bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere 

kako bi se osiguralo da homologacijsko 

tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih 
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dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili 

dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati 

na ili u vozilo, a koji mogu bitno ugroziti 

funkcioniranje sustava koji su ključni za 

zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, 

prije nego što ih se stavi na tržište, 

registrira ili stavi u upotrebu. 

dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili 

dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati 

na ili u vozilo, a koji mogu ugroziti 

funkcioniranje sustava koji su ključni za 

zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, 

prije nego što ih se stavi na tržište, 

registrira ili stavi u upotrebu. 

 

Amandman  13 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 29. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(29) Sukladnost proizvodnje jedna je od 

okosnica sustava EU-a za homologaciju te 

bi stoga, kako bi je se osiguralo, nadležno 

tijelo ili tehnička služba koja raspolaže 

odgovarajućim kvalifikacijama i koja je 

imenovana u tu svrhu trebali biti zaduženi 

za provjeravanje postupaka koje 

primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu 

sukladnost te bi ti postupci trebali biti 

podvrgnuti redovitim provjerama u obliku 

neovisnih periodičnih kontrola. Uz to, 

homologacijska tijela trebala bi osigurati 

da se provode provjere kontinuirane 

sukladnosti predmetnih proizvoda. 

(29) Sukladnost proizvodnje jedna je od 

okosnica sustava EU-a za homologaciju te 

bi stoga nadležno tijelo ili tehnička služba 

koja raspolaže odgovarajućim 

kvalifikacijama i koja je imenovana u tu 

svrhu, osim tehničke službe koja je 

provela ispitivanje u svrhu homologacije, 
trebali biti zaduženi za provjeravanje 

postupaka koje primjenjuje proizvođač 

kako bi osigurao tu sukladnost, a ti bi 

postupci trebali biti podvrgnuti redovitim 

provjerama provođenjem neovisnih 

periodičnih kontrola. Uz to, 

homologacijska tijela trebala bi osigurati 

da se provode provjere kontinuirane 

sukladnosti predmetnih proizvoda. 

 

Amandman  14 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 31. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(31) Ocjenjivanje prijavljenih ozbiljnih 

sigurnosnih rizika i šteta za javno zdravlje 

i okoliš trebalo bi provoditi na nacionalnoj 

razini, ali bi trebala biti osigurana 

koordinacija na razini Unije u slučajevima 

kada prijavljeni rizik ili šteta mogu imati 

posljedice izvan državnog područja jedne 

države članice, pri čemu je cilj dijeliti 

(31) Ocjenjivanje rizika za sigurnost i 

šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi se 

provoditi na nacionalnoj razini, ali bi 

trebala biti osigurana koordinacija na razini 

Unije u slučajevima kada rizik ili šteta 

mogu imati posljedice izvan državnog 

područja jedne države članice, pri čemu je 

cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost 
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resurse i osigurati sustavnost korektivnih 

djelovanja koja se poduzimaju kako bi se 

umanjili utvrđeni rizik ili šteta. 

korektivnih djelovanja koja se poduzimaju 

kako bi se eliminirao utvrđeni rizik ili 

šteta. 

 

Amandman  15 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 37. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(37) Tehnički napredak zbog kojeg se 

uvode nove metode ili tehnike za 

dijagnostiku i popravak vozila, primjerice 

daljinski pristup softveru i informacijama o 

vozilu, ne bi trebao značiti i slabljenje 

ciljeva ove Uredbe u pogledu pristupa 

neovisnih subjekata informacijama o 

popravcima i održavanju. 

(37) Tehnički napredak zbog kojeg se 

uvode nove metode ili tehnike za 

dijagnostiku i popravak vozila, primjerice 

daljinski pristup softveru i informacijama o 

vozilu, trebao bi ojačati ciljeve ove Uredbe 

u pogledu pristupa neovisnih subjekata 

informacijama o popravcima i održavanju. 

 

Amandman  16 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 40. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(40) Države članice trebale bi utvrditi 

pravila o sankcijama koja se primjenjuju u 

slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i 

osigurati primjenu tih pravila. Te bi 

sankcije trebale biti učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se 

nadziralo dosljednost provedbe tih 

odredbi, države članice svake godine 

izvješćuju Komisiju o primijenjenim 

sankcijama. 

(40) Države članice trebale bi utvrditi 

pravila o sankcijama koja se primjenjuju u 

slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i 

osigurati primjenu tih pravila. Te bi 

sankcije trebale biti učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi 

Komisija mogla nadzirati dosljednost 

provedbe odredbi o sankcijama, države 

članice svake bi godine trebale izvješćivati 

Komisiju o primijenjenim sankcijama. 

 

Amandman  17 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2.a (novi) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a.  Ovom se Uredbom također 

utemeljuje Europska agencija za nadzor 

vozila (EVSA, dalje u tekst: „Agencija”) i 

utvrđuju njezine ovlasti i odgovornosti. 

 

Amandman  18 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 3. – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Za sljedeća vozila i strojeve 

proizvođač može podnijeti zahtjev za 

homologaciju tipa ili homologaciju 

pojedinačnog vozila pod uvjetom da su 

navedena vozila u skladu s temeljnim 

zahtjevima iz ove Uredbe: 

3. Za sljedeća vozila i strojeve 

proizvođač može podnijeti zahtjev za 

homologaciju tipa ili homologaciju 

pojedinačnog vozila pod uvjetom da su 

navedena vozila u skladu sa zahtjevima iz 

ove Uredbe: 

 

Amandman  19 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(2) „nadzor tržišta” znači aktivnosti 

koje su provela i mjere koje su poduzela 

tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo 

da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili 

zasebne tehničke jedinice te dijelovi i 

oprema koji su stavljeni na raspolaganje na 

tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima 

u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da 

se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost ili 

bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa; 

(2) „nadzor tržišta” znači aktivnosti 

koje su provela i mjere koje su poduzela 

tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo 

da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili 

zasebne tehničke jedinice te dijelovi i 

oprema koji su stavljeni na raspolaganje na 

tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima 

u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da 

se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost, 

okoliš ili bilo koji drugi vid zaštite javnog 

interesa, uključujući prava potrošača; 

 

Amandman  20 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – točka 1. – podtočka 8.a (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (8a) „poremećajni uređaj” („defeat 

device”) znači svaki dio koji osmišljen za 

određivanje temperature, brzine vozila, 

brzine vrtnje motora (RPM), stupnja 

prijenosa u mjenjaču, podtlaka u 

cjevovodu ili bilo kojeg drugog parametra 

za potrebe aktiviranja, modulacije, 

usporavanja ili prekidanja funkcije 

svakog dijela u sustavu za kontrolu 

emisije koji dovodi do smanjenja 

učinkovitosti sustava za kontrolu emisije u 

svim okolnim uvjetima ili uvjetima rada 

motora koji prevladavaju na području 

Unije, a koji nastupaju pri uobičajenom 

radu i upotrebi vozila; 

 

Amandman  21 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (8b) „osnovna strategija za ograničenje 

emisija” (BES) podrazumijeva strategiju 

emisija koja je aktivna kroz radni raspon 

brzine i opterećenja motora, osim ako se 

aktivira pomoćna strategija za 

ograničenje emisija; 

 

Amandman  22 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.c (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (8c) „pomoćna strategija za 

ograničenje emisija” (AES) znači 

strategija za ograničenje emisija koja se 

aktivira i zamjenjuje ili mijenja osnovnu 

strategiju za ograničenje emisija s 

posebnim ciljem i kao odgovor na 

poseban sklop okolnih uvjeta i/ili uvjeta 
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rada, a koja je aktivna samo dok ti uvjeti 

postoje; 

 

Amandman  23 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka 43. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(43) „vozilo na kraju serije” znači vozilo 

iz zaliha koje se zbog stupanja na snagu 

novih tehničkih zahtjeva na temelju kojih 

nije homologirano ne može i dalje stavljati 

na raspolaganje na tržištu niti ga je moguće 

staviti na raspolaganje na tržištu, 

registrirati ili početi upotrebljavati; 

(43) „vozilo na kraju serije” znači vozilo 

iz zaliha ili vozilo koje je potrebno dovršiti 

i koje se zbog stupanja na snagu novih 

tehničkih zahtjeva na temelju kojih nije 

homologirano ne može i dalje stavljati na 

raspolaganje na tržištu niti ga je moguće 

staviti na raspolaganje na tržištu, 

registrirati ili početi upotrebljavati; 

Obrazloženje 

Vozila se mogu sastavljati u više faza što treba uzeti u obzir kada se definira vozilo na kraju 

serije. 

 

Amandman  24 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka 44.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (44a) „daljinsko istraživanje” znači 

ispitivanje i mjerenje razina onečišćujućih 

tvari u ispušnom sustavu vozila u pokretu 

korištenjem instrumenata sa senzorima 

postavljenih uz cestu u svrhu prikupljanja 

podataka o rezultatima potrebnih za 

praćenje prosječnih emisija voznog parka 

na cesti i utvrđivanje prekomjerno 

onečišćujućih tvari; 

 

Amandman  25 

Prijedlog uredbe 

Članak 5. – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Komisija je ovlaštena donositi 

delegirane akte u skladu s člankom 88. radi 

izmjene Priloga IV. kako bi se uvođenjem i 

ažuriranjem upućivanja na regulatorne akte 

koji sadržavaju zahtjeve koje moraju 

ispunjavati vozila, sustavi, sastavni dijelovi 

i zasebne tehničke jedinice uzeo u obzir 

tehnički i regulatorni razvoj. 

2. Komisija je ovlaštena donositi 

delegirane akte u skladu s člankom 88. 

kojim se izmjenjuje Prilog IV. kako bi se 

uvođenjem i ažuriranjem upućivanja na 

regulatorne akte koji sadržavaju zahtjeve 

koje moraju ispunjavati vozila, sustavi, 

sastavni dijelovi i zasebne tehničke 

jedinice uzeo u obzir tehnički i regulatorni 

razvoj. 

 Proizvođači koji traže EU homologaciju 

za vozila koja upotrebljavaju osnovnu 

strategiju za ograničenje emisija, 

pomoćnu strategiju za ograničenje emisija 

ili poremećajni uređaj, kako je utvrđeno u 

ovoj Uredbi ili Uredbi 2016/646/EU, 

pružaju homologacijskom tijelu sve 

informacije, uključujući tehničko 

obrazloženje, koje homologacijsko tijelo 

razumno može zahtijevati radi utvrđivanja 

jesu li BES ili AES poremećajni uređaj i 

primjenjuje li se izuzeće iz zabrane 

upotrebe poremećajnog uređaja iz 

članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) 

br. 715/2007. 

 Proizvođači dostavljaju pisanu izjavu 

homologacijskom tijelu da su pružene sve 

informacije o BES-u, AES-u ili 

poremećajnom uređaju i da tip vozila za 

koji je izdana homologacija nije 

opremljen zabranjenim poremećajnim 

uređajem u skladu s ovim člankom i 

Uredbom (EZ) br. 692/2008. 

 Homologacijsko tijelo ne dodjeljuje EU 

homologaciju dok ne dovrši svoju 

procjenu i utvrdi da tip vozila za koji je 

izdana homologacija nije opremljen 

zabranjenim poremećajnim uređajem u 

skladu s ovim člankom i Uredbom (EZ) 

br. 692/2008. 

 Za potrebe svoje procjene i provjere 

sukladnosti ili nesukladnosti sa 

zahtjevima ovog članka, homologacijsko 

tijelo, tijelo za nadzor tržišta ili Agencija 

mogu provesti dodatno nenajavljeno 
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ispitivanje s drukčijim parametrima od 

ispitivanja utvrđenih ovom Uredbom. 

Isključivo homologacijsko tijelo, tijelo za 

nadzor tržišta ili Agencija definiraju svaki 

put zasebno parametre dodatnog 

nenajavljenog ispitivanja te oni ostaju 

strogo povjerljivi i nepoznati proizvođaču 

do završne objave rezultata ispitivanja. 

 

Amandman  26 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4.  Države članice organiziraju i 

provode nadzor tržišta i kontrole vozila, 

sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih 

tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u 

skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 

765/2008. 

4.  Države članice organiziraju i 

provode nadzor tržišta i kontrole vozila, 

sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih 

tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u 

skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 

765/2008. Države članice mogu odlučiti 

da će provoditi zajedničke aktivnosti 

nadzora tržišta u svrhu o kojoj je riječ u 

članku 8. ove Uredbe. 

 

Amandman  27 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Države članice moraju poduzeti 

mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela 

za nadzor tržišta mogu ući u prostorije 

gospodarskih subjekata i za svrhe 

ispitivanja sukladnosti zaplijeniti 

neophodne uzorke vozila, sustava, 

sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih 

jedinica u slučajevima kada to smatraju 

potrebnim i opravdanim. 

5. Države članice moraju poduzeti 

mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela 

za nadzor tržišta mogu ući u prostorije 

gospodarskih subjekata bez prethodne 

obavijesti i za svrhe ispitivanja sukladnosti 

zaplijeniti neophodne uzorke vozila, 

sustava, sastavnih dijelova i zasebnih 

tehničkih jedinica u slučajevima kada to 

smatraju potrebnim i opravdanim. 

Vlasniku vozila nadoknađuju se troškovi 

povezani s takvim ispitivanjima. 
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Amandman  28 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 6. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Države članice periodički 

provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih 

aktivnosti homologacije. Takve provjere i 

ocjenjivanja provode se najmanje svake 

četiri godine, a o njihovim rezultatima 

obavješćuju se ostale države članice i 

Komisija. Sažetak rezultata predmetna 

država članica objavljuje javnosti, posebno 

broj odobrene homologacije i imena 

proizvođača na koje se odnosi. 

6. Države članice periodički 

provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih 

aktivnosti homologacije te kvalitetu 

izdanih homologacija. Takve provjere i 

ocjenjivanja provode se najmanje svake tri 

godine, a o njihovim rezultatima 

obavješćuju se ostale države članice, 

Komisija i Forum o provedbi i razmjeni 

informacija uspostavljen u okviru 

članka 10. i, u skladu s člankom 12. 

Direktive (EU) 2016/XXX o smanjenju 

nacionalnih emisija određenih 

atmosferskih onečišćivača i izmjeni 

Direktive 2003/35/EZ, Europski forum za 

čisti zrak te treće strane na zahtjev. 
Predmetna država članica objavljuje 

potpuno izvješće o rezultatima dostupno 

općoj javnosti, posebno u pogledu broja 

odobrene i odbijene homologacije te imena 

proizvođača i vrste vozila na koje se 

odnosi. 

 

Amandman  29 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 7. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

7. Države članice periodički 

provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih 

nadzornih aktivnosti. Takve provjere i 

ocjenjivanja provode se najmanje svake 

četiri godine, a o njihovim rezultatima 

obavješćuju se ostale države članice i 

Komisija. Sažetak rezultata predmetna 

država članica objavljuje javnosti. 

7. Države članice periodički 

provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih 

nadzornih aktivnosti. Takve provjere i 

ocjenjivanja provode se najmanje svake tri 

godine, a o njihovim rezultatima 

obavješćuju se ostale države članice, 

Komisija i treće strane na zahtjev. Sažetak 

rezultata predmetna država članica 

objavljuje javnosti. Sažetak osobito mora 

sadržavati vozila, sustave, dijelove ili 

zasebne tehničke jedinice koje nisu u 

skladu s ovom Uredbom, kao i točnost 
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homologacija i identitet homologacijskih 

tijela, proizvođače i vrste vozila na koje se 

odnose. 

 

Amandman  30 

Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Homologacijska tijela jamče da vozilo 

koje je proizvođač stavio na raspolaganje 

u svrhu homologacije u potpunosti 

predstavlja vozilo koje će se proizvesti i 

staviti na tržište te da ispitivanje vozila 

koje je stavljeno na raspolaganje ne 

dovodi do rezultata ispitivanja koji 

sustavno odstupaju od performansi vozila 

koja se koriste u uvjetima za koje se 

razumno može očekivati da odgovaraju 

uobičajenom načinu rada i korištenja. 

 

Amandman  31 

Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Homologacijska tijela tumače i 

provode zahtjeve ove Uredbe na 

ujednačen i dosljedan način kako bi 

izbjegla primjenu različitih normi na 

području Unije. Ona surađuju s 

Komisijom i Forumom o provedbi i 

razmjeni informacija uspostavljenim u 

okviru članka 10. u području aktivnosti 

nadzora i praćenja primjene ove Uredbe i 

dostavljaju im sve potrebne informacije 

na zahtjev. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Homologacijska tijela moraju biti 

neovisna i nepristrana u obavljanju svojih 

dužnosti. U slučajevima u kojima je to 

potrebno moraju poštovati povjerljivost 

podataka radi zaštite poslovnih tajni, 

podložno obvezi dostavljanja informacija 

iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili 

interesi korisnika u Uniji. 

2. Homologacijska tijela moraju biti 

neovisna i nepristrana u obavljanju svojih 

dužnosti. U slučajevima u kojima je to 

potrebno moraju poštovati povjerljivost 

podataka radi zaštite poslovnih tajni, osim 

ako je njihovo objavljivanje u javnom 

interesu, podložno obvezi pružanja 

informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi 

se zaštitili interesi korisnika u Uniji. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Homologacijska tijela unutar države 

članice surađuju međusobno dijeljenjem 

informacija koje su bitne za njihovu ulogu i 

funkcije. 

Homologacijska tijela unutar države 

članice uvode postupke u svrhu 

osiguranja djelotvorne i učinkovite 

koordinacije i razmjene informacija koje 

su bitne za njihovu ulogu i funkcije. 

 

Amandman  34 

Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Komisija može donijeti provedbene 

akte kako bi utvrdila zajedničke kriterije 

za imenovanje, nadzorno provjeravanje i 

ocjenjivanje homologacijskih tijela na 

nacionalnoj razini. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 

članka 87. stavka 2. 

5. Komisija donosi provedbene akte 

kojima se utvrđuju zajednički kriteriji za 

imenovanje, nadzorno provjeravanje i 

ocjenjivanje homologacijskih tijela na 

nacionalnoj razini. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 

članka 87. stavka 2. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 8. – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tijela za nadzor tržišta moraju 

vršiti redovite kontrole kako bi provjerila 

sukladnost vozila, sustava, sastavnih 

dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sa 

zahtjevima iz ove Uredbe te kako bi 

provjerila ispravnost homologacija. Te se 

kontrole vrše u odgovarajućim razmjerima 

pregledom dokumentacije, probnim 

vožnjama i laboratorijskim ispitivanjima na 

temelju statistički relevantnih uzoraka. 

Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u 

obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, 

prigovore i druge podatke. 

1. Tijela za nadzor tržišta moraju 

vršiti redovite kontrole kako bi provjerila 

sukladnost vozila, sustava, sastavnih 

dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sa 

zahtjevima iz ove Uredbe te kako bi 

provjerila ispravnost homologacija. Te se 

kontrole vrše u odgovarajućim razmjerima 

pregledom dokumentacije, probnim 

vožnjama i laboratorijskim ispitivanjima na 

temelju statistički relevantnih uzoraka 

reprezentativnih za broj vozila u dotičnoj 

državi članici. Tijela za nadzor tržišta pri 

tome uzimaju u obzir utvrđena znanstvena 

načela i protokole za ocjenu rizika, 

uključujući prigovore, popularnost 

modela vozila i njihovih dijelova, rezultate 

ispitivanje trećih strana, modele s vrlo 

visokom ili vrlo niskom potrošnjom, prvu 

primjenu novog motora ili tehnologije, 

izvješća s periodičnih tehničkih pregleda, 

programe uzorkovanja koji koriste 

daljinsko ispitivanje i druge podatke. U 

slučaju utemeljenih pritužbi, tijela za 

nadzor tržišta poduzimaju daljnje mjere. 

 U svrhu provjere emisija vozila tijela za 

nadzor tržišta mogu koristiti tehnologiju 

za daljinsko ispitivanje kako bi utvrdila 

modele vozila koja predstavljaju veliki 

izvor zagađenja i koja je potrebno dodatno 

istražiti. Pritom tijela za nadzor tržišta 

surađuju i koordiniraju svoje aktivnosti s 

tijelima nadležnim za periodične tehničke 

preglede u skladu s Direktivom 

2014/45/EU. 

 Kada se za potrebe ispunjavanja zahtjeva 

iz ovog članka angažiraju tehničke službe, 

tijela za nadzor tržišta jamče da se koristi 

drugačija tehnička služba od one koja je 

provela ispitivanja u svrhu originalne 

homologacije. 
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Prijedlog uredbe 
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Članak 8. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Nadležna tijela za nadzor tržišta 

ovlaštena su da od gospodarskih subjekata 

zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu 

dokumentaciju i informacije za koje 

smatraju da su potrebne za izvršavanje 

njihovih zadataka. 

2. Nadležna tijela za nadzor tržišta 

ovlaštena su da od gospodarskih subjekata 

zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu 

dokumentaciju i informacije, uključujući 

tehničke specifikacije, za koje smatraju da 

su potrebne za izvršavanje njihovih 

zadataka. To obuhvaća pristup 

relevantnom softveru, algoritmima, 

jedinicama za nadzor motora i drugim 

potrebnim tehničkim specifikacijama. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tijela za nadzor tržišta poduzimaju 

prikladne mjere da, kako bi smanjila rizik 

od ozljeda ili drugih šteta, na svojem 

državnom području pravodobno upozore 

korisnike o utvrđenim opasnostima 

povezanima s bilo kojim vozilom, 

sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom 

tehničkom jedinicom. 

Tijela za nadzor tržišta poduzimaju 

prikladne mjere da, kako bi smanjila rizik 

od ozljeda ili drugih šteta, pravodobno 

upozore korisnike o utvrđenim 

opasnostima povezanima s bilo kojim 

vozilom, sustavom, sastavnim dijelom ili 

zasebnom tehničkom jedinicom. Ti se 

podaci objavljuju na internetu na 

jednostavan i razumljiv način. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 8. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Ako tijela za nadzor tržišta države 

članice odluče povući s tržišta vozilo, 

sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku 

jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 

5., ona o tome obavješćuju gospodarskog 

subjekta na kojeg se to odnosi i, ako je 

primjenjivo, odgovarajuće homologacijsko 

5. Ako tijela za nadzor tržišta države 

članice odluče povući s tržišta vozilo, 

sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku 

jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 

5., ona o tome obavješćuju gospodarskog 

subjekta na kojeg se to odnosi i 

odgovarajuće homologacijsko tijelo. 
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tijelo. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 8. – stavak 6. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Tijela za nadzor tržišta moraju biti 

neovisna i nepristrana u obavljanju svojih 

dužnosti. U slučajevima u kojima je to 

potrebno moraju poštovati povjerljivost 

podataka radi zaštite poslovnih tajni, 

podložno obvezi dostavljanja informacija 

iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to 

nužno za zaštitu interesa korisnika u Uniji. 

6. Tijela za nadzor tržišta moraju biti 

neovisna i nepristrana u obavljanju svojih 

dužnosti. U slučajevima u kojima je to 

potrebno moraju poštovati povjerljivost 

podataka radi zaštite poslovnih tajni, osim 

ako je njihovo objavljivanje u javnom 

interesu, podložno obvezi pružanja 

informacija iz članka 9. stavka 3. u 

najvećoj mogućoj mjeri kako bi se zaštitili 

interesi korisnika u Uniji. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 8.– stavak 7. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

7. Države članice periodički 

provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih 

nadzornih aktivnosti. Takve provjere i 

ocjenjivanja provode se najmanje svake 

četiri godine, a o njihovim rezultatima 

obavješćuju se ostale države članice i 

Komisija. Sažetak rezultata predmetna 

država članica objavljuje javnosti. 

7. Države članice periodički 

provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih 

nadzornih aktivnosti. Takve provjere i 

ocjenjivanja provode se najmanje svake tri 

godine, a o njihovim rezultatima 

obavješćuju se ostale države članice, 

Komisija, Forum o provedbi i razmjeni 

informacija uspostavljen u okviru 

članka 10. i treće strane, na zahtjev. 

Predmetna država članica stavlja sažetak 

rezultata na raspolaganje javnosti, u 

kojem se posebno navode broj i naziv 

modela vozila, sustava, dijelova ili 

zasebnih tehničkih jedinica neusklađenih 

s tom Uredbom, zajedno s identitetom 

predmetnih proizvođača. 

 Tijela za nadzor tržišta najmanje svake 

dvije godine javno objavljuju sažetak 

izvješća o opsegu, razmjeru i rezultatima 
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njihovih djelatnosti nadzora tržišta. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 8. – stavak 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

9. Ako je u državi članici više tijela 

odgovorno za nadzor tržišta i nadzor 

vanjskih granica, ta tijela međusobno 

surađuju razmjenom informacija bitnih za 

njihove uloge i funkcije. 

9. Ako je u državi članici više tijela 

odgovorno za nadzor tržišta i nadzor 

vanjskih granica, ta tijela uvode postupke 

kojima se jamči djelotvorna i učinkovita 

koordinacija i razmjena informacija bitnih 

za njihove uloge i funkcije. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 8.– stavak 10. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

10. Komisija može donijeti provedbene 

akte kojima utvrđuje kriterije za 

utvrđivanje razmjera, opsega i učestalosti 

provjera sukladnosti uzoraka iz stavka 1. Ti 

se provedbeni akti donose u skladu s 

postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 

2. 

10. Komisija donosi delegirane akte o 

dopuni ove Uredbe u skladu s člankom 

88. kojima utvrđuje kriterije za utvrđivanje 

razmjera, opsega i učestalosti provjera 

sukladnosti uzoraka iz stavka 1. i kriterije 

za odabir vozila za ispitivanje. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 9. – naslov 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Provjera sukladnosti koju obavlja Komisija 

i suradnja u provedbi s državama 

članicama 

Provjera sukladnosti koju provodi 

Europska agencija za nadzor vozila i 

suradnja u provedbi s državama članicama 
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Prijedlog uredbe 
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Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Komisija organizira i provodi, ili zahtijeva 

da se provode, u odgovarajućim 

razmjerima, ispitivanja i pregledi vozila, 

sustava, sastavnih dijelova i zasebnih 

tehničkih jedinica koji su već dostupni na 

tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, 

sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke 

jedinice u skladu s homologacijama i 

primjenjivim zakonodavstvom te kako bi 

osigurala ispravnost homologacija. 

Europska agencija za nadzor vozila 

(EVSA; u daljnjem tekstu: Agencija) 
organizira i provodi, ili zahtijeva da se 

provode, u odgovarajućim razmjerima, 

ispitivanja i pregledi vozila, sustava, 

sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih 

jedinica koji su već dostupni na tržištu, u 

cilju provjere da su ta vozila, sustavi, 

sastavni dijelovi i zasebne tehničke 

jedinice u skladu s homologacijama i 

primjenjivim zakonodavstvom te kako bi 

osigurala ispravnost homologacija. 

 

Amandman  45 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 U pogledu vozila kategorije M i N 

Agencija također provodi nasumična 

ispitivanja nadzora tržišta na najmanje 

20 % novih modela koji se svake godine 

stavljaju na tržište Unije kako bi se 

utvrdila sukladnost vozila na cesti sa 

zakonodavstvom Unije u području 

sigurnosti i okoliša. Prilikom odabira 

vozila za ispitivanje Agencija uzima u 

obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, 

prigovore, uključujući ispitivanja treće 

strane, nove tehnologije na tržištu, 

izvješća s periodičnih tehničkih pregleda i 

druge podatke. U slučaju utemeljenih 

pritužbi, Agencija poduzima daljnje 

mjere. 

 Kada se za potrebe ispitivanja iz ovog 

stavka angažira tehnička služba, Agencija 

jamči da se koristi drugačija tehnička 

služba od one koja je provela ispitivanja u 

svrhu originalne homologacije. 
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Amandman  46 

Prijedlog uredbe 

Članak 9 – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ta se ispitivanja i pregledi mogu obavljati 

na novim vozilima koja su isporučili 

proizvođači ili gospodarski subjekti kako 

je navedeno u stavku 2. dolje. 

Ta se ispitivanja i pregledi obavljaju na: 

 -  novim vozilima, sustavima, 

sastavnim dijelovima i zasebnim 

tehničkim jedinicama koje su isporučili 

proizvođači ili gospodarski subjekti kako 

je navedeno u stavku 2. u nastavku; 

 -  registriranim vozilima u dogovoru 

s nositeljem registracije vozila. 

 Vlasniku vozila nadoknađuju se troškovi 

povezani s takvim ispitivanjima. 

 

Amandman  47 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ta se ispitivanja i pregledi mogu obavljati 

i na registriranim vozilima uz odobrenje 

osobe na koju je vozilo registrirano. 

Briše se. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Proizvođači kojima je odobrena 

homologacija ili gospodarski subjekti na 

zahtjev Komisiji dostavljaju statistički 

relevantan broj serijski proizvedenih 

vozila, sustava, sastavnih dijelova i 

zasebnih tehničkih jedinica prema izboru 

Komisije koji su reprezentativni za vozila, 

2. Proizvođači kojima je odobrena 

homologacija ili gospodarski subjekti na 

zahtjev Agenciji dostavljaju statistički 

relevantan broj serijski proizvedenih 

vozila, sustava, sastavnih dijelova i 

zasebnih tehničkih jedinica prema izboru 

Agencije koji su u potpunosti 
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sustave, sastavne dijelove i zasebne 

tehničke jedinice dostupne za stavljanje na 

tržište na temelju te homologacije. Ta se 

vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne 

tehničke jedinice dostavljaju za svrhe 

ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje 

koje Komisija odredi. 

reprezentativni za vozila, sustave, sastavne 

dijelove i zasebne tehničke jedinice 

dostupne za stavljanje na tržište na temelju 

homologacije o kojoj je riječ. Ta se vozila, 

sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke 

jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u 

vrijeme, mjesto i na razdoblje koje 

Agencija odredi. Vlasniku vozila 

nadoknađuju se troškovi povezani s 

takvim ispitivanjima. 

 

Amandman  49 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Kako bi Komisija mogla provoditi 

ispitivanja iz stavka 1. i stavka 2., države 

članice dostavljaju Komisiji sve podatke 

koji su povezani s homologacijom vozila, 

sustava, sastavnih dijelova i zasebnih 

tehničkih jedinica koji se podvrgavaju 

ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti 

podaci moraju sadržavati barem one 

informacije koje se nalaze u certifikatu o 

homologaciji i njegovim dodacima kako je 

navedeno u članku 26. stavku 1. 

Kako bi Agencija mogla provoditi 

ispitivanja iz stavka 1., stavka 1.a i stavka 

2., države članice dostavljaju Agenciji sve 

podatke koji su povezani s homologacijom 

vozila, sustava, sastavnih dijelova i 

zasebnih tehničkih jedinica koji se 

podvrgavaju ispitivanju radi provjere 

sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati 

barem one informacije koje se nalaze u 

certifikatu o homologaciji i njegovim 

dodacima kako je navedeno u članku 26. 

stavku 1. 

 

Amandman  50 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice pružaju svu potrebnu 

pomoć i ustupaju svu dokumentaciju, te 

daju drugu tehničku podršku koju 

stručnjaci Komisije zatraže kako bi mogli 

učinkovito i djelotvorno provoditi 

ispitivanja, provjere i inspekcije. 

 Države članice osiguravaju da stručnjaci 

Komisije imaju pristup svim prostorijama 
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ili dijelovima prostorija te podacima, 

uključujući računalne sustave i softver, 

koji su važni za obavljanje njihovih 

dužnosti. 

 

Amandman  51 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Proizvođači vozila javno objavljuju 

podatke koji su potrebni za ispitivanja radi 

provjere sukladnosti koja vrše treće strane. 

Komisija donosi provedbene akte kako bi 

utvrdila koji će podaci biti dostupni 

javnosti i odredila uvjete objavljivanja, u 

skladu sa zaštitom poslovnih tajni i 

zaštitom osobnih podataka u skladu sa 

zakonodavstvom Unije i nacionalnim 

zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 

članka 87. stavka 2. 

4. Proizvođači vozila javno objavljuju 

podatke koji su potrebni za ispitivanja radi 

provjere sukladnosti koja vrše treće strane. 

Ti podaci posebno obuhvaćaju parametre 

i postavke koji su potrebni kako bi se 

primijenili jednaki uvjeti ispitivanja koji 

su se primjenjivali tijekom homologacije. 

Komisija donosi provedbene akte kako bi 

utvrdila koji će podaci biti dostupni 

javnosti i odredila uvjete objavljivanja, u 

skladu sa zaštitom poslovnih tajni i 

zaštitom osobnih podataka u skladu sa 

zakonodavstvom Unije i nacionalnim 

zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 

članka 87. stavka 2. 

 

Amandman  52 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako Komisija utvrdi da vozila na kojima se 

provode ispitivanja ili pregledi nisu 

sukladna s homologacijskim zahtjevima iz 

ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta 

iz Dodatka IV. ili da je homologacija 

dodijeljena na temelju netočnih podataka, 

ona bez odgode zahtijeva u skladu s 

člankom 54. stavkom 8. da predmetni 

gospodarski subjekt poduzme sve 

odgovarajuće korektivne mjere kako bi 

uskladio vozila s tim zahtjevima ili 

Ako Komisija utvrdi da vozila, sastavni 

dijelovi i zasebne tehničke jedinice na 

kojima se provode ispitivanja ili pregledi 

nisu sukladna s homologacijskim 

zahtjevima iz ove Uredbe ili bilo kojeg 

regulatornog akta iz Dodatka IV. ili da je 

homologacija dodijeljena na temelju 

netočnih podataka, ona bez odgode 

zahtijeva u skladu s člankom 54. stavkom 

8. da predmetni gospodarski subjekt 

poduzme sve odgovarajuće korektivne 
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poduzima mjere ograničavanja tako što 

zahtijeva da gospodarski subjekt povuče 

predmetna vozila s tržišta ili da ih opozove 

u razumnom roku, ovisno o ozbiljnosti 

utvrđene nesukladnosti. 

mjere kako bi uskladio vozila, sastavne 

dijelove i zasebne tehničke jedinice s tim 

zahtjevima ili poduzima mjere 

ograničavanja tako što zahtijeva da 

gospodarski subjekt povuče predmetna 

vozila, sastavne dijelove i zasebne 

tehničke jedinice s tržišta ili da ih opozove 

u razumnom roku, ovisno o ozbiljnosti 

utvrđene nesukladnosti. 

 

Amandman  53 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Korektivne mjere koje Komisija poduzme 

u skladu sa svojim ispitivanjem radi 

provjere sukladnosti primjenjuju se na 

razini čitave Unije, a nacionalna tijela 

dužna su provoditi ih na usklađen i 

dosljedan način. Takve korektivne mjere 

na razini Unije mogu obuhvaćati isplatu 

ujednačene naknade potrošačima ako je 

nakon poduzimanja korektivne mjere 

došlo do promjene u radu vozila, kao i 

financijsku naknadu za vanjske negativne 

učinke (u pogledu kvalitete zraka, javnog 

zdravlja itd.). 

 

Amandman  54 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Svaki put nakon što provede ispitivanja 

radi provjere sukladnosti Komisija 

objavljuje izvješće s rezultatima tih 

ispitivanja. 

Svaki put nakon što provede ispitivanja 

radi provjere sukladnosti Agencija 

objavljuje godišnja izvješća s rezultatima 

tih ispitivanja. Takva su izvješća dostupna 

javnosti i obuhvaćaju podatke o 

rezultatima provedenih ispitivanja te 

podatke u pogledu neusklađenih vozila, 

sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih 

tehničkih jedinica, zajedno s identitetom 
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predmetnih proizvođača. 

 

Amandman  55 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 3.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice poduzimaju prikladne 

daljnje mjere u svjetlu preporuka 

navedenih u izvješću o provjeri 

sukladnosti i dužne su, na zahtjev 

Komisije, provjeriti funkcioniranje i 

organizaciju nadležnih tijela te istražiti 

bitne ili ponavljajuće probleme u 

predmetnoj državi članici. 

 

Amandman  56 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 5.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5a. Države članice provode preporuke 

Agencije u skladu s ovim člankom i u 

slučaju kada se takve preporuke odnose 

na jednu ili više država članica. Ako 

država članica ne primijeni preporuku 

Agencije ili odstupi od nje, država članica 

obavještava Komisiju o razlozima takvog 

postupanja. Komisija potom ocjenjuje te 

razloge i, ako smatra da takvo postupanje 

nije opravdano, uz savjetovanje s 

predmetnom državom članicom zahtijeva 

provedbu preporuke ili usvajanje 

alternativnih mjera. 

 U slučajevima kada neprovođenje 

preporuka ili alternativnih mjera o kojima 

je riječ u točki (c) članka 10. stavka 2. 

dovede do neusklađenosti s ovom 

Uredbom, Komisija privremeno ukida 

odobrenje koje se izdaje homologacijskom 

tijelu u predmetnoj državi članici da 

prihvati zahtjeve za certifikate o EU 
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homologaciji u skladu s člankom 21. 

 Unutar dva mjeseca od privremenog 

ukidanja takvog odobrenja u skladu s 

drugim podstavkom, Komisija državama 

članicama podnosi izvješće o rezultatima 

ispitivanja nesukladnosti. Kada je 

potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, 

sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih 

tehničkih jedinica koji su već stavljeni na 

tržište, Komisija nalaže predmetnim 

homologacijskim tijelima da u razumnom 

razdoblju stave izvan snage sve certifikate 

koji nisu trebali biti izdani. 

 

Amandman  57 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 5.b (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5b. Agencija se financira putem 

nacionalnih pristojbi koje plaća 

proizvođač za sva nova vozila prodana u 

Uniji u skladu s člankom 30. stavkom 2.a. 

 

Amandman  58 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – naslov 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Forum za razmjenu informacija o 

provedbi 

Forum o provedbi i razmjeni informacija 

 

Amandman  59 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Komisija utemeljuje Forum za 

razmjenu informacija o provedbi 

1. Komisija utemeljuje Forum o 

provedbi i razmjeni informacija 
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(„Forum”) i predsjedava njime. („Forum”). Forumom predsjeda Agencija. 

 

Amandman  60 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Članove Foruma imenuju države članice. Forum se sastoji od članova koje imenuju 

države članice i predstavnika Komisije. 

Sastoji se, u ulozi promatrača, od 

predstavnika tehničkih službi, 

organizacija ispitivanja trećih strana, 

nevladinih organizacija u području 

sigurnosti i okoliša te skupina potrošača. 

 

Amandman  61 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Njegova savjetodavna uloga uključuje, 

među ostalim, promicanje dobrih praksi, 

razmjenu informacija o problemima u 

provedbi, suradnju, razvoj metoda i alata 

za rad, razvoj postupka za elektroničku 

razmjenu podataka, evaluaciju projekata 

usklađene provedbe, sankcije i zajedničke 

inspekcije. 

Njegova uloga obuhvaća: 

 (a)  doprinos promicanju dobrih praksi 

namijenjenih osiguranju djelotvorne i 

usklađene provedbe ove Uredbe, posebno 

praksi ocjenjivanja, imenovanja i 

nadziranja imenovanih tijela te opće 

primjene zahtjeva navedenih u ovoj 

Uredbi, uključujući razmatranje dokaza ili 

drugih informacija zatraženih od 

odgovarajućih trećih strana; 

 (b)  pomoć nadležnim tijelima država 

članica u aktivnostima nadzora tržišta, 

uključujući koordinaciju nacionalnih 

aktivnosti nadzora tržišta, na regionalnoj 
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ili na paneuropskoj razini; 

 (c)  provođenje zajedničkih revizija 

nacionalnih homologacijskih tijela svake 

tri godine kako bi provjerio postupaju li u 

skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i 

obavljaju li svoje dužnosti na neovisan i 

strog način. Te revizije obuhvaćaju 

provjeru nacionalnih homologacijskih 

postupaka koji se primjenjuju, nasumično 

uzorkovanje izdanih homologacija i 

terenski obilazak tehničke službe za koju 

je odgovorno tijelo nad kojim se provodi 

revizija. Agencija može sudjelovati u tim 

revizijama, a o svom sudjelovanju 

odlučuje na temelju analize procjene 

rizika. 

 (d)  ocjenjivanje rezultata pregleda 

funkcioniranja aktivnosti nadziranja 

tržišta i izdavanje općih preporuka koje 

proizlaze iz jednog takvog pregleda ili više 

njih; 

 (e)  ocjenu rezultata ocjenjivanja, 

posebno onih iz članka 80. stavka 3.a i 

onih koji se provode nakon zajedničkog 

ocjenjivanja iz članka 80. stavka 4., 

funkcioniranja tehničkih službi te 

izdavanje općih preporuka koje proizlaze 

iz jedne takve ocjene ili više njih; 

 (f)  ocjenjivanje djelotvornosti 

aktivnosti provedbe, uključujući po 

potrebi dosljednost i djelotvornost svakog 

popravka, opoziva ili sankcije koju su 

primijenile države članice u slučajevima 

kad su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili 

zasebne tehničke jedinice koji nisu u 

skladu s propisima stavljeni na tržište u 

više od jedne države članice te, na zahtjev 

Komisije, izdavanje općih preporuka koje 

proizlaze iz takvog ocjenjivanja. Navedeno 

će se ocjenjivanje provoditi barem svake 

dvije godine. 

 

Amandman  62 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Sve odluke Foruma i preporuke s kojima 

je Forum suglasan, uključujući one koje 

se odnose na opozive, javno se objavljuju. 

 

Amandman  63 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Forum će uspostaviti stalni odbor 

koji će se sastojati od deset neovisnih 

revizora i jednog predstavnika Komisije 

(„stalni odbor“), a koji će provoditi 

redovite revizije nacionalnih 

homologacijskih tijela i tijela za nadzor 

tržišta kako bi provjerio postupaju li u 

skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe te na 

neovisan, djelotvoran i učinkovit način 

pratio kako te tijela izvršavaju svoje 

zadatke.  

 Te su revizije predmet neovisne kontrole, 

a provode se na transparentan način. 

 Revizije po potrebi uključuju sljedeće: 

 (a)  ocjenjivanje postupaka i protokola 

koji se primjenjuju u nacionalnim tijelima 

za homologaciju i nadzor tržišta; 

 (b)  ocjenjivanje imenovanja tehničkih 

službi; 

 (c)  terenske obilaske i razgovore s 

osobljem nacionalnih tijela i ovlaštenih 

tehničkih službi 

 (d)  kontrolu laboratorija, objekata, 

mjernih instrumenata i metoda 

uzorkovanja; 

 (e)  ocjenjivanje izdanih homologacija. 

 (f)  bilo koje druge aktivnosti potrebne 

kako bi se utvrdili slučajevi 

neusklađenosti. 

 Revizori mogu angažirati treću stranu 
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koja će im pomoći pri revizijama. 

 Revizori i angažirane treće strane svoje 

dužnosti obavljaju na neovisan i 

nepristran način. U slučajevima u kojima 

je to potrebno moraju poštovati 

povjerljivost podataka radi zaštite 

poslovnih tajni, podložno obvezi 

dostavljanja informacija iz članka 9. 

stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za 

zaštitu interesa građana Europske unije. 

 Države članice revizorima pružaju svu 

potrebnu pomoć te im daju svu 

dokumentaciju i podršku koju zatraže 

kako bi mogli obaviti svoje dužnosti. 

 Države članice će se pobrinuti za to da 

revizori dobiju pristup svim objektima ili 

dijelovima objekata te svim podacima, 

uključujući one pohranjene u računalnim 

sustavima i softveru, koji su relevantni za 

obavljanje njihovih dužnosti. 

 Forum rezultate revizija stavlja na 

raspolaganje državama članicama i 

Komisiji. 

 Države članice i Komisija poduzimaju 

prikladne daljnje mjere u svjetlu 

informacija i preporuka iz izvješća 

sastavljenih na temelju tih revizija. 

 

Amandman  64 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Komisija je ovlaštena donositi 

delegirane akte u skladu s člankom 88. 

kako bi utvrdila sastav, način imenovanja, 

detaljne zadatke, metode rada i poslovnik 

Foruma. 

3. Komisija je ovlaštena donositi 

delegirane akte u skladu s člankom 88. 

kako bi upotpunila ovu Uredbu 

utvrđivanjem sastava, načina imenovanja 

članova, detaljnih zadataka, metoda rada i 

poslovnika Foruma i stalnog odbora 

revizora. 
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Amandman  65 

Prijedlog uredbe 

Članak 10.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 10.a 

 Homologacijska baza podataka na 

internetu 

 1.  Komisija uspostavlja i održava 

homologacijsku bazu podataka na 

internetu, koja se sastoji od dvaju 

različitih sučelja: javnog sučelja i sučelja 

za sukladnost. 

 2.  Javno sučelje sadrži informacije iz 

Priloga IX. ovoj Uredbi, rezultate 

ispitivanja, specifikacije ispitivanja i 

identitet tehničkih službi i 

homologacijskih tijela koja sudjeluju u 

različitim fazama postupka homologacije, 

pri čemu moraju biti ispunjeni sljedeći 

zahtjevi: 

 (a)  informacije se pružaju besplatno; 

 (b)  informacije su dostupne na način 

jednostavan za korištenje; 

 (c)  informacije se mogu u potpunosti 

pretraživati i dostupne su u digitalnom 

formatu. 

 3.  Sučelje za sukladnost dostupno je 

državama članicama, homologacijskim 

tijelima, tijelima za nadzor tržišta i 

Komisiji, a sadržava će informacije iz 

stavka 2. i informacije iz priloga I. i III. 

ovoj Uredbi, pri čemu moraju biti 

ispunjeni sljedeći zahtjevi: 

 (a)  stroge sigurnosne mjere moraju se 

uspostaviti za čuvanje povjerljivih 

informacija; 

 (b)  dodjela prava pristupa mora se 

temeljiti na načelu nužne potrebe za 

informiranošću; 

 (c)  sučelje mora sadržavati poveznicu 

na Informacijski i komunikacijski sustav 

za tržišni nadzor (ICSMS) uspostavljen u 
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skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 

765/2008.; 

 4.  Homologacijska tijela u bazu 

podataka o sukladnosti unose informacije 

utvrđene u prilozima I. i III. ovoj Uredbi 

nakon izdavanja ili povlačenja nove 

homologacije, informacije o 

nesukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe i 

informacije o svim predviđenim i 

poduzetim korektivnim radnjama. 

 5.  Pri unošenju informacija u bazu 

podataka homologacijska tijela 

zadržavaju pravo pristupa tim 

informacijama i pravo da ih uređuju. Za 

sve unesene promjene mora biti naveden 

datum i moraju biti jasno vidljive. Podaci 

iz sučelja za sukladnost koriste se samo u 

svrhe povezane s provedbom ove Uredbe i 

svih akata donesenih na temelju nje, a 

svako neovlašteno korištenje tim 

podacima zabranjeno je. 

 6.  Baza podataka uspostavit će se 

tako da se na najmanju moguću mjeru 

svede administrativno opterećenje te u 

skladu s načelima ekonomičnosti i lakog 

pristupa za korisnike. Internetska 

homologacijska baza podataka ne 

zamjenjuje niti mijenja zadaće tijela za 

nadzor tržišta. 

 7.  Kako bi se ispitala prikladnost 

Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta 

za razmjenu informacija na temelju ovog 

članka, ... će pokrenuti pilot-projekt. [3 

mjeseca nakon stupanja na snagu ove 

Uredbe]. 

 8.  Komisija je ovlaštena donijeti 

delegirane akte u skladu s člankom 88. 

radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem 

operativnih detalja u vezi s uspostavom 

internetske homologacijske baze 

podataka. 

 

Amandman  66 

Prijedlog uredbe 
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Članak 11. – stavak 4.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 4a.  Kada podnosi molbu za 

homologaciju EU-a, proizvođač je dužan 

dokazati i u tom smislu dostaviti pisanu 

izjavu homologacijskom tijelu da pri 

projektiranju vozila, sastavnih dijelova i 

zasebnih tehničkih jedinica nisu 

primijenjene strategije kojima se 

nepotrebno smanjuju rezultati postignuti 

tijekom relevantnih postupaka ispitivanja 

u kojima se vozilima, sustavima, 

sastavnim dijelovima i zasebnim 

tehničkim jedinicama upravlja u uvjetima 

za koje se razumno može očekivati da 

odgovaraju uobičajenom načinu 

upravljanja i korištenja. 

 

Amandman  67 

Prijedlog uredbe 

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Proizvođač odmah obavješćuje 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo 

homologaciju, navodeći detalje o 

nesukladnosti i poduzetim mjerama. 

Proizvođač odmah obavješćuje 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo 

homologaciju i Agenciju, navodeći detalje 

o nesukladnosti i poduzetim mjerama. 

 

Amandman  68 

Prijedlog uredbe 

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Proizvođač na temelju obrazloženog 

zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela 

podnosi tom tijelu preko homologacijskog 

tijela kopiju certifikata o EU homologaciji 

ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime 

dokazuje sukladnost vozila, sustava, 

sastavnog dijela ili zasebne tehničke 

jedinice, na jeziku koji nacionalno 

Proizvođač na temelju obrazloženog 

zahtjeva nacionalnog tijela ili Agencije 

preko homologacijskog tijela podnosi 

kopiju certifikata o EU homologaciji ili 

odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime 

dokazuje sukladnost vozila, sustava, 

sastavnog dijela ili zasebne tehničke 

jedinice, na jeziku koji to nacionalno 
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nadležno tijelo može lako razumjeti. nadležno tijelo može lako razumjeti. 

 

Amandman  69 

Prijedlog uredbe 

Članak 13. – stavak 1. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) na obrazloženi zahtjev 

homologacijskog tijela tom tijelu osigura 

sve potrebne informacije i dokumentaciju 

za dokazivanje sukladnosti proizvodnje 

vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne 

tehničke jedinice; 

(b) na obrazloženi zahtjev 

homologacijskog tijela ili Agencije tom 

tijelu osigura sve potrebne informacije i 

dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti 

proizvodnje vozila, sustava, sastavnog 

dijela ili zasebne tehničke jedinice, 

uključujući sve tehničke specifikacije o 

homologaciji i pristup softveru i 

algoritmima na zahtjev; 

 

Amandman  70 

Prijedlog uredbe 

Članak 13. – stavak 1. – točka c 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) da surađuje s homologacijskim 

tijelima i tijelima za nadzor tržišta, na 

njihov zahtjev, u svakoj mjeri koja se 

poduzima za uklanjanje ozbiljnog rizika 

koji predstavljaju vozila, sustavi, sastavni 

dijelovi, zasebne tehničke jedinice, dijelovi 

ili oprema za koje je ovlašten; 

(c) da surađuje s homologacijskim 

tijelima i tijelima za nadzor tržišta ili 

Agencijom, na njihov zahtjev, u svakoj 

mjeri koja se poduzima za uklanjanje 

ozbiljnog rizika koji predstavljaju vozila, 

sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke 

jedinice, dijelovi ili oprema za koje je 

ovlašten; 

 

Amandman  71 

Prijedlog uredbe 

Članak 14. – stavak 6.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 6a. Uvoznik bez odgode obavješćuje 

proizvođača o pritužbama i izvješćima koji 

se odnose na rizike, sumnju na incidente, 

slučajeve nesukladnosti uvezenih vozila, 
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sustava, sastavnih dijelova, zasebnih 

tehničkih jedinica, dijelova ili opreme. 

 

Amandman  72 

Prijedlog uredbe 

Članak 20. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. EU homologacija za završni stupanj 

izrade dodjeljuje se tek nakon što je 

homologacijsko tijelo provjerilo da tip 

vozila koji je homologiran u završnom 

stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke 

zahtjeve u trenutku homologacije. Provjera 

uključuje pregled dokumentacije u odnosu 

na sve zahtjeve obuhvaćene EU 

homologacijom nepotpunog tipa vozila 

koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog 

postupka, pa i ako je dodijeljena za 

različitu kategoriju vozila. 

4. EU homologacija za završni stupanj 

izrade dodjeljuje se tek nakon što je 

homologacijsko tijelo provjerilo da tip 

vozila koji je homologiran u završnom 

stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke 

zahtjeve u trenutku homologacije. Provjera 

uključuje pregled dokumentacije u odnosu 

na sve zahtjeve obuhvaćene EU 

homologacijom nepotpunog tipa vozila 

koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog 

postupka, pa i ako je dodijeljena za 

različitu kategoriju vozila. Tijelo koje 

odobrava završnu fazu izrade vozila jamči 

da završeno vozilo ispunjava sve zahtjeve 

i, ako je to potrebno, ponavlja prvotno 

provedena ispitivanja kako bi provjerilo je 

li rad zasebno odobrenih sustava i 

dijelova i dalje sukladan s tim 

homologacijama nakon ugradnje u 

završeno vozilo. 

 

Amandman  73 

Prijedlog uredbe 

Članak 20. – stavak 6.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 6a. Proizvođač dostavlja 

homologacijskom tijelu onoliko vozila, 

sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih 

jedinica koliko je to potrebno u skladu s 

relevantnim posebnim direktivama ili 

uredbama za provođenje potrebnih 

ispitivanja. 
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Amandman  74 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. – stavak 1. – točka ba (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) detaljne tehničke opise i 

specifikacije umjeravanja za sve dijelove 

povezane s emisijama (osnovna strategija 

za ograničenje emisija) 

 

Amandman  75 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. – stavak 1. – točka bb (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (bb) popis svih poremećajnih uređaja i 

svih pomoćnih strategija za ograničenje 

emisija, uključujući opis parametara 

izmijenjenih pomoćnom strategijom za 

ograničenje emisija i graničnih uvjeta u 

kojima se primjenjuju pomoćne strategije 

za ograničenje emisija, i pokazatelje 

pomoćnih i osnovnih strategije za 

ograničavanje emisija za koje postoje 

izgledi da će biti aktivne u nizu okolišnih 

uvjeta, detaljne tehničke opise i 

specifikacije umjeravanja, kao i detaljna 

obrazloženja o svim poremećajnim 

uređajima koji dovode do smanjenja 

djelotvornosti sustava kontrole emisija te 

objašnjenje zašto se ne radi o 

poremećajnom uređaju zabranjenom u 

skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe 

715/2007, 

 

Amandman  76 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Opisna mapa dostavlja se Komisiji 2. Opisna mapa dostavlja se u 
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u elektroničkom formatu, ali se može 

dostaviti i u papirnatom obliku. 

elektroničkom formatu koji će pripremiti 

Komisija. Također se može dostaviti i u 

papirnatom obliku. 

 

Amandman  77 

Prijedlog uredbe 

Članak 23. – stavak 3.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 3a. U slučaju zahtjeva za 

homologaciju tipa vozila kao cjeline, 

proizvođač pruža detaljne informacije, 

uključujući tehnička objašnjenja, o svim 

pomoćnim strategijama upravljanja 

motorom upotrijebljenima izvan uvjeta 

navedenim u relevantnim zakonodavnim 

aktima Unije i postupcima ispitivanja. 

 

Amandman  78 

Prijedlog uredbe 

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Homologacijskom tijelu i tehničkim 

službama mora biti omogućen pristup 

softveru i algoritmima vozila. 

Homologacijska tijela i tehničke službe 

moraju imati pristup softveru i hardveru 

koji se koriste za sigurno upravljanje i za 

emisije te algoritmima vozila, a mora im 

biti omogućen i odgovarajući uvid u 

procese razvoja dotičnog softvera i 

hardvera, uzimajući pritom u obzir funkcije 

koje imaju. 

 

Amandman  79 

Prijedlog uredbe 

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Proizvođač u standardiziranom obliku 

obavješćuje homologacijsko tijelo i 

odgovorne tehničke službe o verziji 
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softvera za sigurno upravljanje i emisije 

koja je korištena u trenutku kad su 

podnijeli zahtjev za homologaciju. Kako 

bi se utvrdile naknadne nezakonite 

promjene u tom softveru, tehničke ga 

službe imaju pravo označiti postavljanjem 

odgovarajućih parametara. 

 

Amandman  80 

Prijedlog uredbe 

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Homologacijsko tijelo može obrazloženim 

zahtjevom također zatražiti od proizvođača 

da dostavi sve dodatne informacije koje su 

potrebne da se donese odluka o tome koja 

su ispitivanja potrebna ili da se olakša 

izvođenje tih ispitivanja. 

Homologacijsko tijelo i odgovorna 

tehnička služba mogu obrazloženim 

zahtjevom također zatražiti od proizvođača 

da dostavi sve dodatne informacije koje su 

potrebne da se donese odluka o tome koja 

su ispitivanja potrebna ili da se olakša 

izvođenje tih ispitivanja. 

 

Amandman  81 

Prijedlog uredbe 

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 U slučajevima u kojima je to potrebno, 

homologacijsko tijelo i odgovorna 

tehnička služba moraju poštovati 

povjerljivost podataka radi zaštite 

poslovnih tajni, osim ako je njihovo 

otkrivanje u javnom interesu, podložno 

obvezi dostavljanja informacija iz članka 

9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi 

korisnika u Uniji. 

 

Amandman  82 

Prijedlog uredbe 

Članak 24. – stavak 2. – točka ca (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ca) (ca.) valjanost obrazloženja koje je 

dato za ugradnju poremećajnog uređaja u 

skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe 

(EZ) 715/2007; 

 

Amandman  83 

Prijedlog uredbe 

Članak 24. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Homologacijsko tijelo neće 

dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da 

tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili 

zasebne tehničke jedinice, premda 

usklađen s primjenjivim zahtjevima, 

predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost ili 

može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno 

zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje 

homologacijskim tijelima drugih država 

članica i Komisiji detaljan spis u kojem 

obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za 

svoje zaključke. 

5. Homologacijsko tijelo neće 

dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da 

tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili 

zasebne tehničke jedinice, premda 

usklađen s primjenjivim zahtjevima, 

predstavlja rizik za sigurnost ili može 

ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. 

U tom slučaju ono odmah šalje 

homologacijskim tijelima drugih država 

članica i Komisiji detaljan spis u kojem 

obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za 

svoje zaključke. 

 

Amandman  84 

Prijedlog uredbe 

Članak 24. – stavak 5.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5a. Homologcijsko tijelo može odbiti 

homologirati poremećajni uređaj za 

kontrolu emisije iz vozila na temelju 

informacija uključenih u opisnoj mapi. 

 Homologacijsko tijelo odbija dodijeliti EU 

homologaciju kada otkrije da je 

poremećajni uređaj uključen nezakonito. 
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Amandman  85 

Prijedlog uredbe 

Članak 24. – stavak 6.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 6a. Komisija donosi delegirane akte u 

skladu s člankom 88. kako bi dopunila 

ovu Uredbu utvrđivanjem kriterija prema 

kojima će se ocjenjivati primjena jednog 

od izuzeća iz zabrane poremećajnih 

uređaja za kontrolu emisije iz vozila u 

skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe 

(EZ) br. 715/2007 i uvjeta u kojima se ta 

primjena može odobriti ili odbiti. 

 

Amandman  86 

Prijedlog uredbe 

Članak 25. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Homologacijsko tijelo svaka tri 

mjeseca šalje homologacijskim tijelima 

drugih država članica i Komisiji popis EU 

homologacija za sustave, sastavne dijelove 

ili zasebne tehničke jedinice koje je izdalo, 

izmijenilo, odbilo dodijeliti ili povuklo u 

prethodnom razdoblju. Taj popis sadržava 

informacije koje su navedene u Prilogu 

XIV. 

2. Homologacijsko tijelo svaka tri 

mjeseca šalje homologacijskim tijelima 

drugih država članica, Komisiji i Agenciji 

popis EU homologacija za sustave, 

sastavne dijelove ili zasebne tehničke 

jedinice koje je izdalo, izmijenilo, odbilo 

dodijeliti ili povuklo u prethodnom 

razdoblju. Taj popis sadržava informacije 

koje su navedene u Prilogu XIV. 

 

Amandman  87 

Prijedlog uredbe 

Članak 28. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Sukladnost s tehničkim zahtjevima 

iz ove Uredbe i regulatornih akata 

navedenih u Prilogu IV. dokazuje se 

odgovarajućim ispitivanjima u skladu s 

mjerodavnim regulatornim aktima 

navedenima u Prilogu IV., koje provode 

1. Sukladnost s tehničkim zahtjevima 

iz ove Uredbe i regulatornih akata 

navedenih u Prilogu IV. dokazuje se 

odgovarajućim ispitivanjima u skladu s 

mjerodavnim regulatornim aktima 

navedenima u Prilogu IV., koje provode 
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imenovane tehničke službe. isključivo i u potpunosti imenovane 

tehničke službe, relevantno nacionalno 

tijelo ili Komisija. 

 

Amandman  88 

Prijedlog uredbe 

Članak 28. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Proizvođač daje homologacijskom 

tijelu na raspolaganje vozila, sustave, 

sastavne dijelove ili zasebne tehničke 

jedinice koji se zahtijevaju na temelju 

mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. 

radi provođenja zahtijevanih ispitivanja. 

2. Proizvođač daje tehničkoj službi na 

raspolaganje vozila, sustave, sastavne 

dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji 

se zahtijevaju na temelju mjerodavnih 

akata navedenih u Prilogu IV. radi 

provođenja zahtijevanih ispitivanja. 

 

Amandman  89 

Prijedlog uredbe 

Članak 28.– stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Zahtijevana ispitivanja provode se 

na vozilima, sustavima, sastavnim 

dijelovima i zasebnim tehničkim 

jedinicama koji predstavljaju tip koji treba 

homologirati. 

3. Zahtijevana ispitivanja provode se 

na vozilima, sustavima, sastavnim 

dijelovima i zasebnim tehničkim 

jedinicama koji strogo predstavljaju tip 

koji treba homologirati. 

 

Amandman  90 

Prijedlog uredbe 

Članak 28. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 U slučaju homologacije tipa vozila kao 

cjeline nadležna se tijela moraju pobrinuti 

da vozila odabrana za ispitivanje neće 

dovesti do rezultata koji sustavno 

odstupaju od načina na koji se ta vozila 

ponašaju kada se njima upravlja u 

uvjetima za koje se razumno može 

očekivati da odgovaraju uobičajenom 
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načinu rada i korištenja. 

 

Amandman  91 

Prijedlog uredbe 

Članak 28. – stavak 5.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5a. Proizvođači vozila objavljuju 

podatke koji su potrebni za ispitivanja 

provjere sukladnosti koja vrše treće 

strane. Komisija donosi provedbene akte 

kako bi utvrdila koji će se podaci 

objavljivati i odredila uvjete objavljivanja, 

poštujući načela zaštite poslovnih tajni i 

osobnih podataka u skladu sa 

zakonodavstvom Unije i nacionalnim 

zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja 

iz članka 87. stavka 2. 

 

Amandman  92 

Prijedlog uredbe 

Članak 29. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, 

sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička 

jedinica sukladni s homologiranim tipom, 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU 

homologaciju uzorcima uzetima u 

prostorima proizvođača i njegovim 

proizvodnim pogonima provodi provjere 

ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU 

homologaciju. 

4. Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, 

sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička 

jedinica sukladni s homologiranim tipom, 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU 

homologaciju provodi provjere ili 

ispitivanja koji se zahtijevaju za EU 

homologaciju na uzorcima nasumično 

uzetima u objektima proizvođača, 

uključujući proizvodne pogone i 

prodavaonice. Ta ispitivanja ne provodi 

ista tehnička služba koja je provela 

izvorno ispitivanje za potrebe 

homologizacije. 

 

Amandman  93 

Prijedlog uredbe 
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Članak 29.– stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Homologacijsko tijelo koje je 

dodijelilo EU homologaciju pa utvrdilo da 

proizvođač više ne proizvodi vozila, 

sustave, sastavne dijelove ili zasebne 

tehničke jedinice sukladno s 

homologiranim tipom ili da certifikati o 

sukladnosti više nisu u skladu s člancima 

34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, 

poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo 

ispravnu provedbu postupka za sukladnost 

proizvodnje ili povlači homologaciju. 

5. Kada homologacijsko tijelo koje je 

dodijelilo EU homologaciju utvrdi da 

proizvođač više ne proizvodi vozila, 

sustave, sastavne dijelove ili zasebne 

tehničke jedinice sukladno s 

homologiranim tipom ili da certifikati o 

sukladnosti više nisu u skladu s člancima 

34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, 

ono će poduzeti potrebne mjere kako bi 

osiguralo se postupak za sukladnost 

proizvodnje provodi pravilno i da se 

proizvodnja odmah ponovno uskladi ili će 

povući homologaciju. 

 

Amandman  94 

Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice trebale bi 

uspostaviti nacionalni sustav naknada za 

troškove homologacija i aktivnosti nadzora 

tržišta koje provode te homologacijskih 

ispitivanja, te ispitivanja i inspekcija 

sukladnosti proizvodnje koje provode 

tehničke službe koje su imenovale. 

1. Države članice će uspostaviti 

nacionalni sustav naknada kako bi pokrile 

troškove homologacija i aktivnosti nadzora 

tržišta koje one provode te 

homologacijskih ispitivanja, te ispitivanja i 

inspekcija sukladnosti proizvodnje koje 

provode tehničke službe koje su 

imenovale. Tehničke službe ne smiju 

izravno naplaćivati naknade. 

 Države članice osiguravaju da ne postoji 

sukob interesa ili preklapanje funkcija 

između nacionalnih tijela za 

homologaciju ili nadzor tržišta, tehničkih 

službi i proizvođača. 

 

Amandman  95 

Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Te se nacionalne naknade trebaju 

naplaćivati od proizvođača koji su 

podnijeli zahtjev za homologaciju u 

dotičnoj državi članici. Tehničke službe ne 

smiju izravno naplaćivati naknade. 

2. Nacionalne naknade koje su 

povezane s homologacijskim aktivnostima 
trebaju se naplaćivati od proizvođača koji 

su podnijeli zahtjev za homologaciju u 

dotičnoj državi članici. 

 Prikupljene naknade upotrebljavaju se 

isključivo za potrebe homologacijskih 

ispitivanja. 

 

Amandman  96 

Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Nacionalne naknade za aktivnosti 

nadzora tržišta plaćaju proizvođači države 

članice u kojoj su predmetni proizvodi 

stavljeni na tržište, a iznose 10 EUR po 

prodanom vozilu. 

 Prikupljene naknade upotrebljavaju se 

isključivo za potrebe aktivnosti nadzora 

tržišta. 

 Države članice će svake godine preko 

Foruma detaljno obavijestiti ostale države 

članice i Komisiju o prikupljenim 

naknadama i ukupnim godišnjim 

troškovima nadzornog ispitivanja koje su 

s tim u vezi provele. Prve takve obavijesti 

poslat će se ,,, [12 mjeseci nakon stupanja 

na snagu ove Uredbe]. 

 

Amandman  97 

Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3.  Strukturom nacionalnih naknada 

moraju biti obuhvaćene i pregledi i 

ispitivanja sukladnosti koje Komisija 

3.  Strukturom nacionalnih naknada za 

aktivnosti nadzora tržišta moraju se pokriti 

i troškovi pregleda i ispitivanja sukladnosti 
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provodi u skladu s člankom 9. Ti će 

doprinosi biti vanjski namjenski prihodi 

općeg proračuna Europske unije u skladu s 

člankom 21. stavkom 4. Financijske 

uredbe. 

koje provodi Agencija u skladu s člankom 

9. Ti će doprinosi biti vanjski namjenski 

prihodi općeg proračuna Europske unije u 

skladu s člankom 21. stavkom 4. 

Financijske uredbe. 

__________________ __________________ 

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 

Europskog parlamenta i Vijeća od 25. 

listopada 2012. o financijskim pravilima 

koja se primjenjuju na opći proračun Unije 

i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća 

(EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 

26.10.2012., str. 1. do 96.). 

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 

Europskog parlamenta i Vijeća od 25. 

listopada 2012. o financijskim pravilima 

koja se primjenjuju na opći proračun Unije 

i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća 

(EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 

26.10.2012., str. 1. do 96.). 

 

Amandman  98 

Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5.  Komisija može donijeti provedbene 

akte kojima bi odredila dodatni iznos iz 

stavka 3. koji se primjenjuje na nacionalne 

naknade iz stavka 1. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 

članka 87. stavka 2. 

5.  Komisija može donijeti provedbene 

akte kojima bi odredila dodatni iznos iz 

stavka 3. koji će se primijeniti na 

nacionalne naknade za aktivnosti nadzora 

tržišta iz stavka 2a. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 

članka 87. stavka 2. 

 

Amandman  99 

Prijedlog uredbe 

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Izmjena se označava kao „revizija” ako 

homologacijsko tijelo zaključi da je 

predmetni tip vozila, sustava, sastavnog 

dijela ili zasebne tehničke jedinice unatoč 

promjeni podataka iz opisne dokumentacije 

i dalje u skladu s primjenjivim zahtjevima 

koji se odnose na taj tip te da stoga nije 

potrebno ponavljati preglede ili ispitivanja. 

Izmjena se označava kao „revizija” ako 

homologacijsko tijelo zaključi da je 

predmetni tip vozila, sustava, sastavnog 

dijela ili zasebne tehničke jedinice unatoč 

promjeni podataka iz opisne dokumentacije 

i dalje u skladu s primjenjivim zahtjevima 

koji se odnose na taj tip te da stoga nije 

potrebno ponavljati preglede ili ispitivanja. 

Prilikom procjene takvih revizija, 

homologacijsko tijelo uzima u obzir 
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rezultate relevantnih aktivnosti nadzora 

tržišta provedenih u skladu s člankom 8. 

 

Amandman  100 

Prijedlog uredbe 

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) rezultati ispitivanja provjere 

sukladnosti koje je provela Komisija ili 

tijela za nadzor tržišta pokazuju bilo 

kakvu neusklađenost sa zakonodavstvom 

Unije o sigurnosti ili okolišu; 

 

Amandman  101 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – naslov 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Prestanak valjanosti Periodične kontrole i prestanak valjanosti 

 

Amandman  102 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 1.  

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1.  Homologacije vozila, sustava, 

sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih 

jedinica izdaju se na ograničeno razdoblje 

u trajanju od 5 godina bez mogućnosti 

produženja. Datum isteka označava se u 

certifikatu o homologaciji. Certifikat o 

homologaciji može se nakon isteka 

obnoviti na temelju zahtjeva proizvođača, 

ali samo ako je homologacijsko tijelo 

provjerilo da je tip vozila, sustava, 

sastavnog dijela ili zasebne tehničke 

jedinice sukladan svim zahtjevima iz 

mjerodavnih regulatornih akata za nova 

vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne 

1.  Homologacije vozila kontroliraju 

se četiri godine nakon prve homologacije 

ili zadnje kontrole. Kontrolu provodi 

Agencija, koristeći se različitom 

tehničkom službom od one koja je izdala 

prvu homologaciju. U sklopu kontrole 

certifikata o homologaciji homologacijsko 

tijelo provjerava je li taj tip vozila 

sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih 

regulatornih akata koji se primjenjuju na 

sva nova vozila tog tipa u tom trenutku. 
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tehničke jedinice tog tipa. 

 

Amandman  103 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a.  Ako Agencija utvrdi da postoje 

neke nepravilnosti ili nesukladnosti tražit 

će da se poduzmu korektivne mjere ili će 

izdati potvrdu o isteku homologacije. 

 

Amandman  104 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2.  EU homologacija vozila prestaje 

biti valjana prije svojeg isteka u bilo kojem 

od sljedećih slučajeva: 

2.  EU homologacija vozila prestaje 

biti valjana u bilo kojem od sljedećih 

slučajeva: 

(a) ako novi zahtjevi primjenjivi na 

homologirani tip vozila postanu obvezni 

kad je riječ o stavljanju na raspolaganje 
na tržištu, registraciji i stavljanju u 

upotrebu vozila, a homologaciju nije 

moguće proširiti u skladu s člankom 32. 

stavkom 2. točkom (c); 

(a) ako novi zahtjevi primjenjivi na 

homologirani tip vozila postanu obvezni za 

stavljanje na tržište, registraciju ili 

stavljanje u upotrebu vozila, a 

homologaciju nije moguće proširiti u 

skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom 

(c); 

(b) ako se trajno i dobrovoljno obustavi 

proizvodnja vozila sukladnih s 

homologiranim tipom vozila; 

(b) ako se trajno obustavi proizvodnja 

vozila sukladnih s homologiranim tipom 

vozila, tj. kada ni jedno vozilo tog tipa nije 

proizvedeno tijekom razdoblja od dvije 

godine; 

(c) ako valjanost certifikata o 

homologaciji istekne zbog ograničenja iz 

članka 37. stavka 6.; 

(c) ako valjanost certifikata o 

homologaciji istekne zbog ograničenja iz 

članka 37. stavka 6.; 

(d) ako je homologacija povučena u 

skladu s člankom 29. stavkom 5. ili 

člankom 53. stavkom 1. 

(d) ako je homologacija povučena u 

skladu s člankom 29. stavkom 5. ili 

člankom 53. stavkom 1. 

(e) ako se utvrdi da je homologacija 

izdana na temelju netočnih izjava, lažiranih 

rezultata testova ili ako su prešućeni podaci 

(e) ako se utvrdi da je homologacija 

izdana na temelju netočnih izjava, lažiranih 

rezultata testova ili ako su prešućeni podaci 
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koji bi doveli do odbijanja izdavanja 

homologacije. 

koji bi doveli do odbijanja izdavanja 

homologacije. 

 (ea) ako provjera homologacije nije 

provedena u skladu s člankom 33. 

stavkom 1. 

 

Amandman  105 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 5.  

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5.  U slučajevima u kojima EU 

homologacija za tip vozila, sustava, 

sastavnog dijela ili zasebne tehničke 

jedinice prestaje biti valjana, proizvođač o 

tome bez odgode obavješćuje 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU 

homologaciju. 

Briše se. 

 

Amandman  106 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 6. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Nakon što zaprimi proizvođačevu 

obavijest, homologacijsko tijelo koje je 

dodijelilo EU homologaciju obavješćuje 

bez odgode homologacijska tijela drugih 

država članica i Komisiju o svim 

informacijama koje su bitne za stavljanje 

na tržište, registraciju ili stavljanje u 

upotrebu vozila, prema potrebi. 

Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo 

EU homologaciju ili Agencija koja ju je 

provjerila obavješćuje bez odgode 

homologacijska tijela drugih država članica 

i Komisiju o svim informacijama koje su 

bitne za stavljanje na tržište, registraciju ili 

stavljanje u upotrebu vozila, prema potrebi. 

 

Amandman  107 

Prijedlog uredbe 

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Certifikat o sukladnosti sadrži poseban 
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faktor sukladnosti za vozilo kako je 

izmjereno u sklopu ispitivanja stvarne 

emisije tijekom vožnje u skladu s 

Uredbom Komisije (EU) 2016/646. 

 

Amandman  108 

Prijedlog uredbe 

Članak 36.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 36.a 

 Pravni lijekovi za potrošače 

 Ako se za sastavni dio, tehničku jedinicu 

ili cijelo vozilo utvrdi da nije u skladu s 

certifikatom o sukladnosti i zahtjevima 

homologacije, potrošač ima pravo na 

usklađivanje svojeg vozila tako što će mu 

vozilo zamijeniti ili popraviti ili će mu 

proizvođač vratiti iznos koji je platio u 

potpunosti ili djelomično ako se vozilo 

ponovno uskladi, ali troškovi rada i 

održavanje vozila postanu veći nego što je 

izvorno navedeno u ugovoru. 

 Ako potrošač odabere popravak ili 

zamjenu proizvođač mu mora tijekom 

popravka ili zamjene besplatno staviti na 

raspolaganje zamjensko vozilo. 

 

Amandman  109 

Prijedlog uredbe 

Članak 37. – stavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Države članice daju prednost i 

ubrzavaju homologacije novih i 

inovativnih tehnologija koje imaju znatno 

manje utjecaje na okoliš. 
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Amandman  110 

Prijedlog uredbe 

Članak 37. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Dodjeljivanje EU homologacije s 

iznimkom za nove tehnologije ili tehnička 

rješenja podliježe odobrenju Komisije. To 

se odobrenje dodjeljuje provedbenim 

aktom. Taj se provedbeni akt donosi u 

skladu s postupkom ispitivanja iz članka 

87. stavka 2. 

3. Dodjeljivanje EU homologacije s 

iznimkom za nove tehnologije ili tehnička 

rješenja podliježe odobrenju Komisije. 

Komisija daju prednost i ubrzava EU 

homologacije novih i inovativnih 

tehnologija koje imaju znatno manje 

utjecaje na okoliš. To se odobrenje 

dodjeljuje delegiranim aktom. Taj se 

delegirani akt donosi u skladu s člankom 

88. 

 

Amandman  111 

Prijedlog uredbe 

Članak 43. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice mogu donijeti 

odluku o izuzeću određenog vozila, 

neovisno o tome je li unikatno ili ne, od 

sukladnosti s jednom ili više odredaba ove 

Uredbe ili temeljnim zahtjevima 

utvrđenima regulatornim aktima koji su 

navedeni u Prilogu IV. ako pritom utvrde 

odgovarajuće alternativne zahtjeve. 

1. Države članice mogu donijeti 

odluku o izuzeću određenog vozila, 

neovisno o tome je li unikatno ili ne, od 

sukladnosti s jednom ili više odredaba ove 

Uredbe ili temeljnim zahtjevima 

utvrđenima regulatornim aktima koji su 

navedeni u Prilogu IV. pod uvjetom da 

postave odgovarajuće alternativne 

zahtjeve. 

 

Amandman  112 

Prijedlog uredbe 

Članak 49. – stavak 2. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako u tijeku navedene evaluacije 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo 

homologaciju zaključi da vozilo, sustav, 

sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica 

nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u 

Ako u tijeku navedene evaluacije 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo 

homologaciju zaključi da vozilo, sustav, 

sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica 

nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u 
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ovoj Uredbi, ono bez odgode zahtijeva od 

odgovarajućeg gospodarskog subjekta da 

poduzme sve odgovarajuće korektivne 

mjere kako bi se ostvarila sukladnost 

vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne 

tehničke jedinice s tim zahtjevima odnosno 

da poduzme mjere ograničavanja kako bi 

se vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna 

tehnička jedinica povukli s tržišta ili ih se 

opozvalo u razumnom roku, razmjerno 

prirodi rizika. 

ovoj Uredbi, ono bez odgode zahtijeva od 

odgovarajućeg gospodarskog subjekta da 

poduzme sve odgovarajuće korektivne 

mjere kako bi se ostvarila sukladnost 

vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne 

tehničke jedinice s tim zahtjevima ili 

poduzima restriktivne mjere zbog kojih će 

gospodarski subjekt morati vozilo, sustav, 

sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu 

odmah povući s tržišta ili ih opozvati u 

roku od šest mjeseci, razmjerno prirodi 

rizika. 

 

Amandman  113 

Prijedlog uredbe 

Članak 52. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Država članica može odbiti registrirati 

takva vozila dok gospodarski subjekt ne 

poduzme sve odgovarajuće korektivne 

mjere. 

Država članica odbija registrirati takva 

vozila dok gospodarski subjekt ne 

poduzme sve odgovarajuće korektivne 

mjere. 

 

Amandman  114 

Prijedlog uredbe 

Članak 53. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1.  Ako vozila, sustavi, sastavni 

dijelovi ili zasebne tehničke jedinice 

kojima je priložen certifikat o sukladnosti 

ili koji nose homologacijsku oznaku nisu 

sukladni s homologiranim tipom ili nisu u 

skladu s ovom Uredbom ili su 

homologirani na temelju netočnih 

podataka, homologacijska tijela, tijela za 

nadzor tržišta ili Komisija mogu poduzeti 

potrebne mjere ograničavanja u skladu s 

člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 

kako bi zabranili ili ograničili stavljanje na 

raspolaganje na tržištu, registraciju ili 

ulazak u službu na tržištu nesukladnih 

vozila, sustava, sastavnih dijelova ili 

1.  Ako vozila, sustavi, sastavni 

dijelovi ili zasebne tehničke jedinice 

kojima je priložen certifikat o sukladnosti 

ili koji nose homologacijsku oznaku nisu 

sukladni s homologiranim tipom ili nisu u 

skladu s ovom Uredbom ili su 

homologirani na temelju netočnih 

podataka, homologacijska tijela, tijela za 

nadzor tržišta ili Agencija poduzet će 

potrebne mjere ograničavanja u skladu s 

člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 

kako bi zabranili ili ograničili stavljanje na 

tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu 

na tržištu nesukladnih vozila, sustava, 

sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih 
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zasebnih tehničkih jedinica ili ih povukli s 

tržišta ili ih opozvali, uključujući 

povlačenje homologacije od strane 

homologacijskog tijela koje je izdalo 

homologaciju, sve dok predmetni 

gospodarski subjekt ne poduzme sve 

odgovarajuće korektivne mjere kako bi 

vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna 

tehnička jedinica postali sukladni. 

jedinica ili ih povukli s tržišta ili ih 

opozvali, uključujući povlačenje 

homologacije od strane homologacijskog 

tijela koje je izdalo homologaciju, sve dok 

predmetni gospodarski subjekt ne poduzme 

sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi 

predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili 

zasebna tehnička jedinica postali sukladni. 

 

Amandman  115 

Prijedlog uredbe 

Članak 54. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1.  Ako homologacijsko tijelo ili tijelo 

za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, 

sastavni dijelovi ili zasebne tehničke 

jedinice nisu sukladni s ovom Uredbom ili 

da je homologacija dodijeljena na temelju 

netočnih podataka ili da vozila, sustavi, 

sastavni dijelovi ili zasebne tehničke 

jedinice koji imaju certifikate o sukladnosti 

ili homologacijsku oznaku nisu sukladni s 

homologiranim tipom, ono može poduzeti 

sve odgovarajuće mjere ograničavanja u 

skladu s člankom 53. stavkom 1. 

1.  Ako homologacijsko tijelo ili tijelo 

za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, 

sastavni dijelovi ili zasebne tehničke 

jedinice nisu sukladni s ovom Uredbom ili 

da je homologacija dodijeljena na temelju 

netočnih podataka ili da vozila, sustavi, 

sastavni dijelovi ili zasebne tehničke 

jedinice koji imaju certifikate o sukladnosti 

ili homologacijsku oznaku nisu sukladni s 

homologiranim tipom, ono će poduzeti sve 

odgovarajuće mjere ograničavanja u skladu 

s člankom 53. stavkom 1. 

 

Amandman  116 

Prijedlog uredbe 

Članak 56. – stavak 6. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Homologacijsko tijelo koje se ne 

slaže s odobrenjem koje je izdala druga 

država članica iznosi razloge svojeg 

neslaganja Komisiji. Komisija, nakon što 

se savjetovala s odgovarajućim 

homologacijskim tijelima, poduzima 

odgovarajuće mjere kako bi riješila spor te, 

prema potrebi, može zahtijevati povlačenje 

odobrenja. Ti se provedbeni akti donose u 

skladu s postupkom ispitivanja iz članka 

6. Homologacijsko tijelo koje se ne 

slaže s odobrenjem koje je izdala druga 

država članica iznosi razloge svojeg 

neslaganja Agenciji i Komisiji. Komisija, 

nakon što se savjetovala s odgovarajućim 

homologacijskim tijelima, poduzima 

odgovarajuće mjere kako bi riješila spor te, 

prema potrebi, može zahtijevati povlačenje 

odobrenja. Ti se provedbeni akti donose u 

skladu s postupkom ispitivanja iz članka 
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87. stavka 2. 87. stavka 2. 

 

Amandman  117 

Prijedlog uredbe 

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Homologacijsko tijelo provodi evaluaciju 

kako bi provjerilo jesu li predložene 

korektivne mjere dovoljne i pravovremene 

te o korektivnim mjerama koje je odobrilo 

bez odgode obavješćuje druge države 

članice i Komisiju. 

Homologacijsko tijelo provodi evaluaciju 

kako bi provjerilo jesu li predložene 

korektivne mjere dovoljne i pravovremene 

te o korektivnim mjerama koje je odobrilo 

bez odgode obavješćuje homologacijska 

tijela drugih država članica, Agenciju i 

Komisiju te stavlja na raspolaganje 

javnosti potpuno izvješće o rezultatima 

evaluacije i predloženim pravnim 

lijekovima. 

 

Amandman  118 

Prijedlog uredbe 

Članak 69. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Homologacijsko tijelo može u 

svakom trenutku na vlastitu inicijativu, na 

temelju pritužbe ili na temelju ocjene 

tehničke službe provjeriti postupa li 

proizvođač u skladu s člancima od 65. do 

70. i uvjetima certifikata o pristupu 

informacijama povezanima s ugrađenim 

dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i 

informacijama za popravak i održavanje 

vozila utvrđenima u Dodatku 1. Priloga 

XVIII. 

1. Homologacijsko tijelo ili Agencija 

mogu u svakom trenutku na vlastitu 

inicijativu, na temelju pritužbe ili na 

temelju ocjene tehničke službe provjeriti 

postupa li proizvođač u skladu s člancima 

od 65. do 70. i uvjetima certifikata o 

pristupu informacijama povezanima s 

ugrađenim dijagnostičkim sustavom 

(OBD) u vozilu i informacijama za 

popravak i održavanje vozila utvrđenima u 

Dodatku 1. Priloga XVIII. 

 

Amandman  119 

Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice mogu odlučiti da će ocjenu 

i praćenje rada tehničkih službi te, ako je 

potrebno, podugovaratelja ili društva 

kćeri tih tehničkih službi, obavljati 

nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s 

njom. 

 

Amandman  120 

Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. U nastanu, organizaciji i radu 

homologacijskog tijela mora se čuvati 

njegova objektivnost i nepristranost te 

izbjegavati sve oblike sukoba interesa s 

tehničkim službama. 

2. U nastanu, organizaciji i radu 

homologacijskog tijela mora se čuvati 

njegova objektivnost i nepristranost te 

izbjegavati sve oblike sukoba interesa s 

tehničkim službama ili proizvođačima. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 6. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Homologacijsko tijelo mora imati 

na raspolaganju dovoljan broj stručnog 

osoblja za pravilno obavljanje zadataka 

predviđenih ovom Uredbom. 

6. Homologacijsko tijelo mora imati 

na raspolaganju dovoljan broj stručnog 

osoblja i resursa za pravilno obavljanje 

zadataka utvrđenih u ovoj Uredbi. 

 

Amandman  122 

Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 8. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Homologacijsko tijelo podvrgava se 

ravnopravnom stručnom ocjenjivanju 

svake dvije godine, a to ocjenjivanje vrše 

Reviziju homologacijskog tijela provodi 

svake tri godine u skladu s člankom 10. 

stalni revizorski odbor Foruma kako bi se 
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dva homologacijska tijela drugih država 

članica. 
osiguralo da se homologacijsko tijelo 

pridržava zahtjeva iz ove Uredbe i svoje 

dužnosti obavlja na neovisan i strog 

način. 

 Forum može inicirati reviziju nekog 

homologacijskog tijela i češće ako se 

opravdano vjeruje da su potrebne dodatne 

stručne provjere dotičnog 

homologacijskog tijela. 

 

Amandman  123 

Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 8. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice sastavljaju godišnji plan 

tih ravnopravnih stručnih ocjenjivanja i 

osiguravaju odgovarajuću rotaciju s 

obzirom na tijela koja ocjenjuju i tijela 

koja se ocjenjuje te ga dostavljaju 

Komisiji. 

Forumov stalni odbor revizora sastavlja 
godišnji plan revizija, pri čemu osigurava 

da se homologacijska tijela u tom smislu 

rotiraju na odgovarajući način. 

 

Amandman  124 

Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 8. – podstavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ravnopravno stručno ocjenjivanje 

uključuje terenski posjet tehničkoj službi 

za koju je odgovorno tijelo koje se 

ocjenjuje. Komisija može sudjelovati u 

tom ocjenjivanju, a o svom sudjelovanju 

odlučuje na temelju analize procjene rizika. 

Revizija uključuje provjeru 

homologacijskih postupaka i ispravnosti 

provedbe zahtjeva iz ove Uredbe, 

nasumično uzorkovanje izdanih 

homologacija i terenski posjet jednoj ili 

više tehničkih službi za koju je odgovorno 

tijelo koje se ocjenjuje. U toj reviziji 

sudjeluje Agencija, koja o svom 

sudjelovanju odlučuje na temelju analize 

procjene rizika. 

 

Amandman  125 

Prijedlog uredbe 
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Članak 71. – stavak 8. – podstavak 3.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Ako se revizijom utvrdi da je tijelo 

prekršilo zahtjeve iz ove Uredbe ili da 

vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne 

tehničke jedinice nisu u skladu s 

homologacijama koje je izdalo, to tijelo 

bez odlaganja poduzima sve mjere kako bi 

njegovi postupci ponovo bili u skladu s 

Uredbom.  Države članice mogu odlučiti 

ne priznati na svojem teritoriju 

homologacije koje je predmetno tijelo 

izdalo za vozila, sustave, dijelove i zasebne 

tehničke jedinice dok to tijelo ne postigne 

potpunu usklađenost sa zahtjevima iz ove 

Uredbe. 

 

Amandman  126 

Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

9.  O rezultatima ravnopravnog 

stručnog ocjenjivanja obavješćuju se sve 

države članice i Komisija, a sažetak 

rezultata javno se objavljuje. O tim se 

rezultatima raspravlja u Forumu 

osnovanom na temelju članka 10., na 

temelju ocjenjivanja rezultata koje provede 

Komisija te se daju preporuke 

9.  O rezultatima revizije obavješćuju 

se sve države članice i Komisija, a sažetak 

rezultata objavljuje se. O tim se rezultatima 

raspravlja u Forumu osnovanom na temelju 

članka 10., na temelju ocjenjivanja 

rezultata koje provede Komisija te se daju 

preporuke. 

 

Amandman  127 

Prijedlog uredbe 

Članak 71.– stavak 10. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

10.  Države članice Komisiji i ostalim 

državama članicama dostavljaju 

informacije o tome kako su postupile na 

temelju preporuka iz izvješća koje je 

rezultat ravnopravnog stručnog 

10.  Države članice Agenciji, Komisiji i 

ostalim državama članicama dostavljaju 

informacije o tome kako su postupile na 

temelju preporuka iz izvješća o reviziji. 
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ocjenjivanja. 

 

Amandman  128 

Prijedlog uredbe 

Članak 72. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Država članica može imenovati 

homologacijsko tijelo kao tehničku službu 

za jednu ili više kategorija aktivnosti 

navedenih u stavku 1. Ako država članica 

imenuje homologacijsko tijelo kao 

tehničku službu i financira ga odnosno 

ako država članica nad njime ima 

upravljačku i financijsku kontrolu, 

primjenjuju se članci od 72. do 85. i 

dodaci 1. i 2. Prilogu V. 

Briše se. 

Obrazloženje 

Postoji proturječnost u odnosu na članak 71. stavak 4. COM prijedloga u kojem se zahtijeva 

da „homologacijsko tijelo ne obavlja aktivnosti koje obavljaju tehničke službe”. 

Homologacijsko tijelo u postupku homologacije ne obavlja aktivnosti kao tehnička služba 

kako bi se zaštitila neovisnost i izbjegao sukob interesa, kao i moguća šteta u pogledu 

standarda kvalitete i sigurnosti. 

 

Amandman  129 

Prijedlog uredbe 

Članak 72. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Tehnička služba uspostavlja se u 

skladu s nacionalnim zakonodavstvom 

države članice i ima pravnu osobnost, osim 

ako je riječ o akreditiranoj internoj 

tehničkoj službi proizvođača iz članka 76. 

3. Tehnička služba uspostavlja se u 

skladu s nacionalnim zakonodavstvom 

države članice i ima pravnu osobnost. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 74. – stavak 1. – uvodni dio 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tehnička služba mora biti 

osposobljena za provođenje svih aktivnosti 

za koje traži imenovanje u skladu s 

člankom 72. stavkom 1. Tehnička služba 

dokazuje homologacijskom tijelu da 

raspolaže sa svim navedenim u nastavku: 

1. Tehnička služba mora biti 

osposobljena za provođenje svih aktivnosti 

za koje traži imenovanje u skladu s 

člankom 72. stavkom 1. Tehnička služba 

dokazuje homologacijskom tijelu, ili, u 

slučaju akreditacije, nacionalnom 

akreditacijskom tijelu, da raspolaže sa 

svim navedenim u nastavku: 

 

Amandman  131 

Prijedlog uredbe 

Članak 75. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tehničke službe mogu uz 

suglasnost homologacijskog tijela 

nadležnog za imenovanje podugovoriti 

neke kategorije aktivnosti za koje su bile 

imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 

1. ili izvođenje tih aktivnosti mogu 

prenijeti na svoje društvo kćer. 

1. Tehničke službe mogu uz 

suglasnost homologacijskog tijela 

nadležnog za imenovanje, ili, u slučaju 

akreditacije, uz suglasnost nacionalnog 

akreditacijskog tijela, podugovoriti neke 

kategorije aktivnosti za koje su bile 

imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 

1. ili izvođenje tih aktivnosti mogu 

prenijeti na svoje društvo kćer. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 75. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako tehnička služba podugovori 

određene zadatke u okviru kategorija 

aktivnosti za koje je bila imenovana ili 

izvođenje tih zadataka povjeri društvu 

kćeri, mora osigurati da podugovaratelj ili 

društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene 

člancima 73. i 74. i o tome obavijestiti 

homologacijsko tijelo. 

2. Ako tehnička služba podugovori 

određene zadatke u okviru kategorija 

aktivnosti za koje je bila imenovana ili 

izvođenje tih zadataka povjeri društvu 

kćeri, mora osigurati da podugovaratelj ili 

društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene 

člancima 73. i 74. i o tome obavijestiti 

homologacijsko tijelo, ili, u slučaju 

akreditacije, nacionalno akreditacijsko 

tijelo. 
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Amandman  133 

Prijedlog uredbe 

Članak 75. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Tehničke službe stavljaju na 

raspolaganje homologacijskom tijelu 

odgovarajuće dokumente koji se odnose na 

ocjenjivanje osposobljenosti 

podugovaratelja ili društava kćeri i na 

zadatke koje su obavili podugovaratelji i 

društva kćeri. 

4. Tehničke službe stavljaju na 

raspolaganje homologacijskom tijelu, ili, u 

slučaju akreditacije, nacionalnom 

akreditacijskom tijelu, odgovarajuće 

dokumente koji se odnose na ocjenjivanje 

osposobljenosti podugovaratelja ili 

društava kćeri i na zadatke koje su obavili 

podugovaratelji i društva kćeri. 

 

Amandman  134 

Prijedlog uredbe 

Članak 76. – stavak 2. – točka ca (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ca) revizija interne tehničke službe 

provodi se u skladu s odredbama iz članka 

77.; 

 

Amandman  135 

Prijedlog uredbe 

Članak 76. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Internu tehničku službu ne treba 

prijaviti Komisiji za potrebe članka 78., 

ali proizvođač kojem ta služba pripada ili 

nacionalno akreditacijsko tijelo dostavlja 

informacije o njezinu akreditiranju 

homologacijskom tijelu na njegov zahtjev. 

3. Internu tehničku službu prijavljuje 

se Komisiji u skladu s člankom 78. 

 

Amandman  136 

Prijedlog uredbe 
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Članak 77. – stavak 1. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Prije imenovanja tehničke službe 

homologacijsko je tijelo ocjenjuje u skladu 

s kontrolnom listom za ocjenjivanje koja 

sadržava barem zahtjeve navedene u 

Dodatku 2. Priloga V. Ocjenjivanje 

uključuje terensko ocjenjivanje prostorija 

tehničke službe koja je zatražila 

imenovanje i, ako postoje, svih društva 

kćeri ili podugovaratelja, u Uniji ili izvan 

nje. 

Prije imenovanja tehničke službe 

homologacijsko je tijelo, ili u slučaju 

akreditacije, nacionalno akreditacijsko 

tijelo, ocjenjuje u skladu s usklađenom 

kontrolnom listom za ocjenjivanje koja 

sadržava barem zahtjeve navedene u 

Dodatku 2. Priloga V. Ocjenjivanje 

uključuje terensko ocjenjivanje prostorija 

tehničke službe koja je podnijela zahtjev i, 

ako postoje, svih društva kćeri ili 

podugovaratelja, u Uniji ili izvan nje. 

 

Amandman  137 

Prijedlog uredbe 

Članak 77. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Predstavnici homologacijskih tijela 

najmanje dvije druge države članice, u 

dogovoru s homologacijskim tijelom 

države članice u kojoj tehnička služba koja 

traži imenovanje ima poslovni nastan i 

zajedno s predstavnikom Komisije, 

formiraju tim za zajedničko ocjenjivanje i 

sudjeluju u ocjenjivanju tehničke službe 

koja je podnijela zahtjev za imenovanje, 

uključujući i terensko ocjenjivanje. 

Homologacijsko tijelo države članice 

nadležno za imenovanje i u kojoj tehnička 

služba koja traži imenovanje ima poslovni 

nastan tim predstavnicima omogućava 

pravovremen pristup dokumentima koji su 

potrebni za ocjenjivanje tehničke službe 

koja traži imenovanje. 

Predstavnici homologacijskih tijela 

najmanje dvije druge države članice koja 

su mjerodavna za ocjenjivanje tehničkih 

službi, u dogovoru s homologacijskim 

tijelom, ili, u slučaju akreditacije, s 

nacionalnim akreditacijskim tijelom 
države članice u kojoj tehnička služba koja 

traži imenovanje ima poslovni nastan i 

zajedno s predstavnikom Agencije i 

Komisije, formiraju tim za zajedničko 

ocjenjivanje i sudjeluju u ocjenjivanju 

tehničke službe koja je podnijela zahtjev za 

imenovanje, uključujući terensko 

ocjenjivanje i izravno promatranje 

konkretnih homologacijskih ispitivanja. 

Homologacijsko tijelo, ili, u slučaju 

akreditacije, nacionalno akreditacijsko 

tijelo države članice nadležno za 

imenovanje i u kojoj tehnička služba koja 

traži imenovanje ima poslovni nastan tim 

predstavnicima omogućava pravovremen 

pristup dokumentima koji su potrebni za 

ocjenjivanje tehničke službe koja traži 

imenovanje. U slučaju internih tehničkih 

službi zajednički ocjenjivački tim vodi 
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predstavnik Agencije. 

 

Amandman  138 

Prijedlog uredbe 

Članak 77.– stavak 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

12. Homologacijsko tijelo koje želi biti 

imenovano tehničkom službom u skladu s 

člankom 72. stavkom 2. dokazuje 

sukladnost sa zahtjevima iz ove Uredbe 

ocjenjivanjem koje provode neovisni 

ocjenjivači. Ti ocjenjivači ne smiju biti 

zaposlenici istog homologacijskog tijela i 

moraju poštovati zahtjeve iz Dodatka 2. 

Prilogu V. 

Briše se. 

Obrazloženje 

Homologacijsko tijelo u postupku homologacije ne obavlja aktivnosti kao tehnička služba 

kako bi se zaštitila neovisnost i izbjegao sukob interesa, kao i moguća šteta u pogledu 

standarda kvalitete i sigurnosti. 

 

Amandman  139 

Prijedlog uredbe 

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Homologacijsko tijelo stalno nadzire 

tehničke službe kako bi osiguralo 

sukladnost sa zahtjevima iz članaka 72. do 

76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu 

V. 

Homologacijsko tijelo, ili, u slučaju 

akreditacije, nacionalno akreditacijsko 

tijelo stalno nadzire tehničke službe kako 

bi osigurala sukladnost sa zahtjevima iz 

članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te 

Dodatka 2. Prilogu V. 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, državama članicama bit će 

omogućeno da odluče da će ocjenu i nadzor rada tehničkih službi obavljati nacionalno 

akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom. 
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Amandman  140 

Prijedlog uredbe 

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 2 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tehničke službe na zahtjev dostavljaju sve 

relevantne informacije i dokumente koji su 

potrebni kako bi to homologacijsko tijelo 

provjerilo usklađenost s tim zahtjevima. 

Tehničke službe na zahtjev dostavljaju sve 

relevantne informacije i dokumente koji su 

potrebni kako bi to homologacijsko tijelo, 

ili, u slučaju akreditacije, nacionalno 

akreditacijsko tijelo provjerilo usklađenost 

s tim zahtjevima. 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, državama članicama bit će 

omogućeno da odluče da će ocjenu i nadzor rada tehničkih službi obavljati nacionalno 

akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom. 

 

Amandman  141 

Prijedlog uredbe 

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tehničke službe bez odgode obavješćuju 

homologacijsko tijelo o svim promjenama 

– posebno u pogledu osoblja, prostorija, 

društava kćeri ili podugovaratelja – koje 

mogu utjecati na njihovo ispunjavanje 

uvjeta iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 

85. te Dodatka 2. Prilogu V., ili na njihovu 

sposobnost izvršavanja zadataka 

ocjenjivanja sukladnosti vozila, sustava, 

sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih 

jedinica za koje su imenovane. 

Tehničke službe bez odgode obavješćuju 

homologacijsko tijelo, ili, u slučaju 

akreditacije, nacionalno akreditacijsko 

tijelo, o svim promjenama – posebno u 

pogledu osoblja, prostorija, društava kćeri 

ili podugovaratelja – koje mogu utjecati na 

njihovo ispunjavanje uvjeta iz članaka 72. 

do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. 

Prilogu V., ili na njihovu sposobnost 

izvršavanja zadataka ocjenjivanja 

sukladnosti vozila, sustava, sastavnih 

dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za 

koje su imenovane. 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, državama članicama bit će 

omogućeno da odluče da će ocjenu i nadzor rada tehničkih službi obavljati nacionalno 

akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom. 
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Amandman  142 

Prijedlog uredbe 

Članak 89. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice propisuju pravila o 

sankcijama za slučajeve kada gospodarski 

subjekti i tehničke službe krše svoje 

obveze propisane ovom Uredbom, 

posebice za kršenje odredbi članaka 11. do 

19. i članaka 72. do 76. te članaka 84. i 85. 

te poduzimaju sve potrebne mjere za 

osiguravanje njihove provedbe. Propisane 

sankcije moraju biti učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće. 

1. Države članice propisuju pravila o 

sankcijama za slučajeve kada gospodarski 

subjekti i tehničke službe krše svoje 

obveze propisane ovom Uredbom, 

posebice za kršenje odredbi članaka 11. do 

19. i članaka 72. do 76. te članaka 84. i 85. 

te poduzimaju sve potrebne mjere za 

osiguravanje njihove provedbe. Propisane 

sankcije moraju biti učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće. Te sankcije 

posebno moraju biti razmjerne broju 

nesukladnih vozila registriranih na tržištu 

dotične države članice ili broju 

nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili 

zasebnih tehničkih jedinica koji su 

stavljeni na tržište u dotičnoj državi 

članici. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 89. – stavak 2. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) lažiranje rezultata ispitivanja za 

homologaciju; 

(b) lažiranje rezultata ispitivanja za 

homologaciju ili ispitivanje nadzora; 
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Prijedlog uredbe 

Članak 89. – stavak 2. – točka ca (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ca) (ca.) uporabu nezakonitih 

poremećajnih uređaja. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 90.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 90.a 

 Internetski portal za razmjenu 

informacija o EU homologacijama 

 Komisija uspostavlja internetski portal za 

razmjenu informacija o EU 

homologacijma između homologacijskih 

tijela, tijela za nadzor tržišta, Komisije i 

priznatih ispitivača treće strane. 

 Komisija putem Foruma nadgleda portal, 

a posebno održavanje homologacijske 

baze podataka, uključujući redovita 

ažuriranja, koordiniranje ulaznih 

informacija s relevantnim tijelima te 

sigurnost i povjerljivost podataka. 

 U slučaju homologacija, baza podataka 

uključuje informacije koje se zahtijevaju 

u prilozima od I. do III. ove Uredbe. Treće 

strane imaju neograničen pristup 

najmanje informacijama iz certifikata o 

sukladnosti u skladu s Prilogom IX., kao i 

rezultatima ispitivanja, ključnim ulaznim 

parametrima (specifikacije ispitivanja) i 

detaljima o tehničkim službama koje su 

korištene u svim fazama homologacije. 

 Ti su podatci dostupni besplatno, 

digitalnog su formata i uključuju 

najmanje sljedeće: 

 -  masu/težinu ispitivanog vozila 

 -  otpor kotrljanja ispitivanog vozila; 

 -  ispitnu temperaturu; 

 -  aerodinamički otpor; 

 -  koeficijente cestovnog opterećenja; 

 -  emisije CO2 u gCO2/km pri 

homologaciji; 

 -  dodatnu opremu upotrijebljenu 

tijekom ispitivanja (klimatizacija, audio i 
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medijska oprema, drugi dodatci); 

 -  detalje o gumama (model, 

proizvodnja, veličina i tlak); 

 -  specifične točke promjene stupnja 

prijenosa za vozilo; 

 -  način vožnje pri kojem je vozilo 

ispitivano. 

 Nacionalna tijela odgovorna za 

homologaciju i nadzor tržišta bez odgode 

ažuriraju bazu podataka svaki put kada se 

izda ili povuče nova homologacija te svaki 

put kada se otkrije neusklađenost ovom 

Uredbom ili poduzimaju korektivne mjere. 

 Nacionalna tijela i Komisija 

upotrebljavaju postojeće portale kao što 

su europski sustav brzog upozoravanja 

(RAPEX) i ICSMS kako bi osigurali 

koordinaciju, dosljednost i točnost 

informacija koje se pružaju potrošačima i 

trećim stranama. 

 Portal uključuje i alat pomoću kojeg 

potrošači i druge treće strane mogu 

prijaviti rezultate ispitivanja priznatih 

trećih strana, neispravna izvješća i 

pritužbe o performansama vozila, sustava, 

sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih 

jedinica, uključujući one u pogledu 

sigurnosti, štetnog utjecaja na okoliš i 

potrošnju goriva. Taj alat uzima se u obzir 

prilikom odabira vozila za ispitivanje za 

svrhe iz članka 8. 

 Portal počinje s radom najkasnije 31. 

prosinca 2019. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 91. – stavak 1. – točka 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) u članku 13. stavku 2. briše se 

točka (e). 

Briše se. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 91. –  stavak 1. – točka 5.a. (nova) 

Uredba (EZ) br. 715/2007 

Članak 14. – stavak 3. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (5a) U članku 14. stavak 3. zamjenjuje 

se sljedećim: 

“3. Komisija redovito preispituje 

postupke, ispitivanja i zahtjeve iz članka 5. 

stavka 3., kao i cikluse ispitivanja koji se 

upotrebljavaju za mjerenje emisija. Ako 

provjera pokaže da više ne odgovaraju ili 

ne odražavaju emisije u stvarnim 

okolnostima, moraju se prilagoditi tako da 

na odgovarajući način odražavaju emisije 

koje stvarno nastaju u cestovnom 

prometu. Potrebne mjere, koje su 

namijenjene izmjeni elementa ove Uredbe 

koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem, 

moraju se donijeti u skladu s 

regulatornim postupkom s kontrolom 

predviđenim u članku 15. stavku 3. 

"3. Komisija redovito preispituje 

postupke, ispitivanja i zahtjeve iz članka 5. 

stavka 3. kao i cikluse ispitivanja koji se 

upotrebljavaju za mjerenje emisija kako bi 

osigurala da su odgovarajući, uključujući 

u pogledu poremećajnih uređaja, i da 

odražavaju emisije u stvarnim 

okolnostima. Komisija će bez nepotrebnog 

odgađanja uvesti i dopuniti, u skladu s 

člankom 5. stavkom 3., ispitivanje 

stvarnih emisija prilikom vožnje za sva 

vozila i onečišćivače kako bi osigurala 

djelotvornost sustava kontrole emisija i 

omogućila sukladnost vozila s ovom 

Uredbom i njezinim provedbenim 

mjerama u uobičajenim uvjetima uporabe 

tijekom uobičajenog životnog vijeka 

vozila. Faktor sukladnosti za NOx koji se 

od 2020. primjenjuje za sva vozila 

stavljena na tržište Unije ne smije biti veći 

od 1,18. Faktor sukladnosti za PN koji se 

od 2020. primjenjuje za sva vozila 

stavljena na tržište Unije ne smije biti veći 

od 1.” 
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Prijedlog uredbe 

Članak 91. – stavak 1. – točka 6. 

Uredba (EZ) br. 715/2007 

Članak 11.a – stavak 1. – točka ba (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) Vrijednosti potrošnje goriva i 

emisija CO2 utvrđene u stvarnim uvjetima 

vožnje stavljaju se na raspolaganje 
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javnosti. 

Obrazloženje 

Prema predstojećem postupku ispitivanjima u stvarnim uvjetima vožnje, emisije CO2 i 

potrošnja goriva izračunavaju se samo kako bi se utvrdile stvarne emisije NOx. Ovom se 

izmjenom osigurava da te brojke budu lako dostupne javnosti. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 91. –  stavak 1. – točka 6.a (nova) 

Uredba (EZ) br. 715/2007 

Članak 14.a (novi) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (6a) Umeće se sljedeći članak 14.a: 

 „Članak 14.a 

 Preispitivanje 

 Komisija preispituje ograničenja emisija 

iz Priloga I. u svrhu poboljšanja kvalitete 

zraka u Uniji i postizanja graničnih 

vrijednosti u pogledu kakvoće okolnog 

zraka u EU-u, kao i razina koje preporuča 

Svjetska zdravstvena organizacija, te do 

2025. po potrebi iznosi prijedloge za nova 

tehnološki neutralna Euro7 ograničenja 

emisija primjenjiva za sva vozila iz 

kategorija M1 i N1 stavljena na tržište 

Unije.” 
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Prijedlog uredbe 

Članak 96. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom ne poništava 

nijedna homologacija tipa vozila kao 

cjeline ni EU homologacija dodijeljena za 

vozila, sustave, sastavne dijelove ili 

zasebne tehničke jedinice prije 1. siječnja 

1. Ovom se Uredbom ne poništava 

nijedna homologacija tipa vozila kao 

cjeline ni EU homologacija dodijeljena za 

vozila, sustave, sastavne dijelove ili 

zasebne tehničke jedinice prije 1. siječnja 
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2018.  2018. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 96. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3.  Valjanost homologacije tipa vozila 

kao cjeline iz stavka 1. istječe najkasnije 

[Uredu za publikacije: molimo unesite 

datum koji bi trebao biti datum primjene 

naveden u članku 98. + 5 godina], a 

homologacijska tijela mogu obnoviti te 

homologacije tipa vozila kao cjeline samo 

u skladu s odredbama članka 33. ove 

Uredbe. 

3. Valjanost homologacije tipa vozila 

kao cjeline iz stavka 1. istječe najkasnije 1. 

siječnja 2023., a homologacijska tijela 

mogu obnoviti te homologacije tipa vozila 

kao cjeline samo u skladu s odredbama 

članka 33. ove Uredbe. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 97. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1.  Do 31. prosinca 20xx [Uredu za 

publikacije: molimo unesite godinu koja 

bi trebala biti godina primjene navedena 

u članku 98. + 5 godina] države članice 

izvješćuju Komisiju o primjeni postupaka 

homologacije i nadzora tržišta utvrđenih 

ovom Uredbom. 

1. Do 31. prosinca 2023., države 

članice izvješćuju Komisiju o primjeni 

postupaka homologacije i nadzora tržišta 

utvrđenih ovom Uredbom. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 98. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Primjenjuje se od 1. siječnja 201X. Primjenjuje se od 1. siječnja 2018. 
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