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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 Europska 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: 

 

  1 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka 43. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

(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; 

Or. en 
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Obrazloženje 

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

serije. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 i za svrhe 

ispitivanja sukladnosti zaplijeniti 

neophodne uzorke vozila, sustava, 

sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih 

jedinica u slučajevima kada to smatraju 

potrebnim i opravdanim. Primjerke koji se 

uzmu u svrhu testiranja plaćaju tijela za 

nadzor tržišta po tržišnoj cijeni plaćanjem 

nabavne cijene ili cijene najma, ovisno o 

tome za što su primjerci o kojima je riječ 

namijenjeni. 

Or. en 

Obrazloženje 

Pristojbe za nadzor tržišta se plaćaju u trenutku homologacije. Ako se tijelima za nadzor 

tržišta dopusti neplaćanje primjeraka koji se testiraju, proizvođač bi bio prisiljen platiti 

dvostruko. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 mogu obavljati 

na novim vozilima, sustavima, sastavnim 

dijelovima i zasebnim tehničkim 

jedinicama, koji se plaćaju po tržišnoj 

cijeni plaćanjem nabavne cijene ili cijene 

najma ovisno o tome za što su vozila, 
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sustavi, sastavni dijelovi i zasebne 

tehničke jedinice o kojima je riječ 

namijenjeni. 

Or. en 

Obrazloženje 

Pristojbe za nadzor tržišta se plaćaju u trenutku homologacije. Ako se tijelima za nadzor 

tržišta dopusti neplaćanje primjeraka koji se testiraju, proizvođač bi bio prisiljen platiti 

dvostruko. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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, 

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. 

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, 

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 Komisija odredi. Primjerke 

vozila, sustava, sastavnih dijelova i 

zasebnih tehničkih jedinica koji se uzmu 

u svrhu testiranja plaća Komisija po 

tržišnoj cijeni plaćanjem nabavne cijene 

ili cijene najma ovisno o tome za što su 

primjerci o kojima je riječ namijenjeni. 

Or. en 

Obrazloženje 

Pristojbe za nadzor tržišta se plaćaju u trenutku homologacije. Ako se tijelima za nadzor 

tržišta ili Komisiji dopusti neplaćanje primjeraka koji se testiraju, proizvođač bi bio prisiljen 

platiti dvostruko. 
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  5 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 ustupaju 

podatke koji su potrebni za ispitivanja radi 

provjere sukladnosti koja vrše tijela za 

nadzor tržišta i Komisija. Komisija donosi 

provedbene akte kako bi utvrdila koji će 

podaci biti ustupljeni i odredila uvjete 

ustupanja, 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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Podaci bi trebali biti dostupni relevantnim stranama kako bi se zajamčilo provođenje 

primjerenog testiranja. Međutim, ključno je održati povjerljivost i osigurati intelektualno 

vlasništvo. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 17. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

1. Ako distributer smatra da vozilo, 

sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička 

jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove 

Uredbe, ne smije staviti na raspolaganje 

na tržištu, registrirati niti staviti u 

upotrebu vozilo, sustav, sastavni dio ni 

zasebnu tehničku jedinicu prije nego što 

postanu sukladni. 

1. Ako distributer smatra da vozilo, 

sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička 

jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove 

Uredbe, o tome obavješćuje proizvođača i 

relevantno nadležno tijelo za nadzor 

tržišta. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Ako se posumnja na neusklađenost, nužno je brzo djelovanje. Prema tome, distributer koji u 

to posumnja treba obavijestiti proizvođača i tijela za nadzor tržišta u ranoj fazi. Istodobno, 

distributer treba imati razmjernu odgovornost budući da poduzete mjere mogu uzrokovati 

odgovornost prema proizvođačima. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 trebale bi 

uspostaviti nacionalni sustav naknada za 

troškove homologacija i aktivnosti nadzora 

tržišta koje provode. 

Or. en 

Obrazloženje 

Budući da broj izdanih homologacija varira među državama članicama ne preporučuje se 

povezivanje financiranja nadzora tržišta s homologacijama jer bi to moglo dovesti do manjka 

sredstava za financiranje nadzora tržišta. Umjesto toga, države članice bi same trebale 

slobodno određivati sustav naknada kako bi se zajamčila potrebna sredstva. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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. 

Briše se. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Budući da broj izdanih homologacija varira među državama članicama ne preporučuje se 

povezivanje financiranja nadzora tržišta s homologacijama jer bi to moglo dovesti do manjka 

sredstava za financiranje nadzora tržišta. Umjesto toga, države članice bi same trebale 

slobodno određivati sustav naknada kako bi se zajamčila potrebna sredstva. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

3. Strukturom nacionalnih naknada 

moraju biti obuhvaćeni i pregledi i 

ispitivanja sukladnosti koje Komisija 

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 

uredbe26. 

Briše se. 

  

26Uredba (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.). 

 

Or. en 

Obrazloženje 

Sredstva potrebna za aktivnosti Komisije trebaju se izdvojiti iz proračuna EU-a. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

5. Komisija može donijeti provedbene 

akte kojima bi odredila dodatni iznos iz 

stavka 3. koji se primjenjuje na 

Briše se. 
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nacionalne naknade iz stavka 1. Ti se 

provedbeni akti donose u skladu s 

postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 

2. 

Or. en 

Obrazloženje 

Sredstva potrebna za aktivnosti Komisije trebaju se izdvojiti iz proračuna EU-a. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 33. – naslov 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

Prestanak valjanosti Periodične kontrole i prestanak valjanosti 

Or. en 

Obrazloženje 

Određivanjem vremenskog ograničenja homologacije Komisija praktički određuje životni 

ciklus modela vozila. Mnogi modeli danas imaju dulji životni ciklus pa se stoga preporučuje 

sustav kontrola kojima bi se zajamčilo uklanjanje nepotrebne birokracije. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 

1. Homologacije vozila kontroliraju 

se nakon pet godina od prve homologacije 

ili zadnje kontrole. Kontrolu provodi 

homologacijsko tijelo različito od onog 

koje je izdalo homologaciju. U sklopu 

kontrole certifikata o homologaciji 

homologacijsko tijelo provjerava je li taj 

tip vozila sukladan sa svim zahtjevima iz 

mjerodavnih regulatornih akata koji se 

primjenjuju na sva nova vozila tog tipa u 

to vrijeme. 
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vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne 

tehničke jedinice tog tipa. 

Or. en 

Obrazloženje 

Određivanjem vremenskog ograničenja homologacije Komisija praktički određuje životni 

ciklus modela vozila. Mnogi modeli danas imaju dulji životni ciklus pa se stoga preporučuje 

sustav kontrola kojima bi se zajamčilo uklanjanje nepotrebne birokracije. Kako bi se dodatno 

zajamčila usklađena primjena zakonodavstva u Uniji, homologaciju kontrolira 

homologacijsko tijelo različito od onog koje je izdalo homologaciju. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

 1.a Ako tijelo koje obavlja kontrolu o 

kojoj je riječ u stavku 1. nađe bilo kakve 

nepravilnosti ili neusklađenosti, ono bez 

odgode provodi odgovarajuće korektivne 

mjere. 

Or. en 

Obrazloženje 

Određivanjem vremenskog ograničenja homologacije Komisija praktički određuje životni 

ciklus modela vozila. Mnogi modeli danas imaju dulji životni ciklus pa se stoga preporučuje 

sustav kontrola kojima bi se zajamčilo uklanjanje nepotrebne birokracije. 

 

  14 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 2. – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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: 

Or. en 
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Obrazloženje 

Određivanjem vremenskog ograničenja homologacije Komisija praktički određuje životni 

ciklus modela vozila. Mnogi modeli danas imaju dulji životni ciklus pa se stoga preporučuje 

sustav kontrola kojima bi se zajamčilo uklanjanje nepotrebne birokracije. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Određivanjem vremenskog ograničenja homologacije Komisija praktički određuje životni 

ciklus modela vozila. Mnogi modeli danas imaju dulji životni ciklus pa se stoga preporučuje 

sustav kontrola kojima bi se zajamčilo uklanjanje nepotrebne birokracije. 

 

  16 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 6. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 raspolaganje na tržištu, registraciju ili 

stavljanje u upotrebu vozila, prema potrebi. 

Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo ili 

kontroliralo EU homologaciju obavješćuje 

bez odgode homologacijska tijela drugih 

država članica i Komisiju o svim 

informacijama koje su bitne za stavljanje 

na raspolaganje na tržištu, registraciju ili 

stavljanje u upotrebu vozila, prema potrebi. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Određivanjem vremenskog ograničenja homologacije Komisija praktički određuje životni 

ciklus modela vozila. Mnogi modeli danas imaju dulji životni ciklus pa se stoga preporučuje 

sustav kontrola kojima bi se zajamčilo uklanjanje nepotrebne birokracije. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 41. – stavak 3. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

Homologacijska tijela država članica koja 

je odredio proizvođač u roku od tri 

mjeseca od zaprimanja dokumenata iz 

stavka 2. donose odluku o tome hoće li 

prihvatiti homologaciju. 

Homologacijska tijela država članica koja 

je odredio proizvođač u roku od 60 dana 

od zaprimanja dokumenata iz stavka 2. 

donose odluku o tome hoće li prihvatiti 

homologaciju. 

Or. en 

Obrazloženje 

U direktivi koja je na snazi određen je rok od 60 dana, a Komisija nije iznijela valjan razlog 

da se to promijeni. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 47. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

2. Stavak 1. primjenjuje se na 

potpuna vozila u razdoblju od 12 mjeseci 

od datuma na koji je istekla valjanost EU 

homologacije, odnosno na dovršena vozila 

u razdoblju od 18 mjeseci od tog datuma. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Taj se problem pojavljuje samo kod pojedinih vozila ili kod vrlo malog broja vozila koja nisu 

registrirana iz različitih razloga, stoga bi ograničavanje vremena za registraciju vozila na 

kraju serije predstavljalo nepotrebnu birokraciju. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 47. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

5. U certifikatu o sukladnosti vozila 

koja su stavljena na raspolaganje na 

tržištu, registrirana ili stavljena u 

upotrebu u skladu s ovim člankom navode 

se posebna stavka kojom se naznačuje da 

je riječ o vozilima na kraju serije i datum 

do kojeg se ta vozila mogu stavljati na 

raspolaganje na tržištu, registrirati ili 

stavljati u upotrebu u Uniji. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Nemoguće je znati u vrijeme proizvodnje hoće li vozilo biti vozilo na kraju serije. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 51. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

2. Ako Komisija smatra da je 

nacionalna mjera opravdana, sve države 

članice poduzimaju potrebne mjere kako 

bi osigurale da se nesukladno vozilo, 

sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička 

jedinica povuče s njihova tržišta i o tome 

obavješćuju Komisiju. Ako Komisija 

smatra da nacionalna mjera nije opravdana, 

predmetna država članica povlači ili 

prilagođava mjeru u skladu s odlukom 

Komisije iz stavka 1. 

2. Ako Komisija smatra da je 

nacionalna mjera opravdana, sve države 

članice osiguravaju da se na njihovu 

tržištu primjenjuje ista mjera na 
nesukladno vozilo, sustav, sastavni dio ili 

zasebnu tehničku jedinicu i o tome 

obavješćuju Komisiju. Ako Komisija 

smatra da nacionalna mjera nije opravdana, 

predmetna država članica povlači ili 

prilagođava mjeru u skladu s odlukom 

Komisije iz stavka 1. 

Or. en 

Obrazloženje 

Važno je zajamčiti da su poduzete mjere ujednačene, a budući da povlačenje s tržišta nije 

jedina dostupna mogućnost, te se mjere trebaju razraditi. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 53. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 

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. 

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 poduzimaju 

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 

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 

dotično vozilo, sustav, sastavni dio ili 

zasebna tehnička jedinica postali sukladni. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ne bi smjelo biti nejasnoća u vezi s obvezom poduzimanja mjera u slučaju neusklađenosti. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 54. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

1. Ako homologacijsko tijelo ili tijelo 

za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, 

1. Ako homologacijsko tijelo ili tijelo 

za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, 
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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. 

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 poduzima sve 

odgovarajuće mjere ograničavanja u skladu 

s člankom 53. stavkom 1. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ne bi smjelo biti nejasnoća u vezi s obvezom poduzimanja mjera u slučaju neusklađenosti. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 69. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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. 

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)   

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bi se zajamčio koherentan i uređen sustav, pravo na provjeru sukladnosti proizvođača s 

obvezom koja se odnosi na davanje pristupa informacijama za popravak i održavanje vozila 

treba imati samo ono tijelo koje je dodijelilo homologaciju. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 69. – stavak 2. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

Ako homologacijsko tijelo zaključi da 

proizvođač nije ispunio svoje obveze koje 

se odnose na pristup informacijama 

povezanima s ugrađenim dijagnostičkim 

sustavom (OBD) u vozilu i informacijama 

za popravak i održavanje vozila, 

homologacijsko tijelo koje je dodijelilo 

odgovarajuću homologaciju poduzima 

odgovarajuće mjere kako bi popravilo 

situaciju. 

Ako homologacijsko tijelo zaključi da 

proizvođač nije ispunio svoje obveze koje 

se odnose na pristup informacijama 

povezanima s ugrađenim dijagnostičkim 

sustavom (OBD) u vozilu i informacijama 

za popravak i održavanje vozila, ono 

poduzima odgovarajuće mjere kako bi 

popravilo situaciju. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bi se zajamčio koherentan i uređen sustav, pravo na provjeru sukladnosti proizvođača s 

obvezom koja se odnosi na davanje pristupa informacijama za popravak i održavanje vozila 

treba imati samo ono tijelo koje je dodijelilo homologaciju. 

 

  25 

Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

 Države članice mogu odlučiti da ocjenu i 

nadzor tehničkih službi i, ako je potrebno, 

podugovaratelja ili društva kćeri tih 

tehničkih službi obavlja nacionalno 

akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) 

br. 765/2008 i u skladu s njom. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 71. – stavak 8. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

Homologacijsko tijelo podvrgava se 

ravnopravnom stručnom ocjenjivanju 

svake dvije godine, a to ocjenjivanje vrše 

dva homologacijska tijela drugih država 

članica. 

Homologacijsko tijelo podvrgava se 

ravnopravnom stručnom ocjenjivanju 

svakih pet godina, a to ocjenjivanje vrše 

dva homologacijska tijela drugih država 

članica. 

Or. en 

Obrazloženje 

Homologacijska tijela razlikuju se u veličini pa neka tijela mogu biti opterećena nepotrebnom 

administracijom ako se prečesto obavljaju stručne provjere drugih homologacijskih tijela. 

Kako bi se nadoknadila niža učestalost stručnih provjera, Komisiji bi trebalo dodijeliti ovlast 

da inicira stručne provjere ako smatra da je to nužno. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 71. – stavak 8. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

 Komisija može inicirati stručnu provjeru 

homologacijskog tijela i češće ako se 

opravdano vjeruje da su potrebne dodatne 

stručne provjere dotičnog 

homologacijskog tijela. 

Or. en 

Obrazloženje 

Homologacijska tijela razlikuju se u veličini pa neka tijela mogu biti opterećena nepotrebnom 

administracijom ako se prečesto obavljaju stručne provjere drugih homologacijskih tijela. 

Kako bi se nadoknadila niža učestalost stručnih provjera, Komisiji bi trebalo dodijeliti ovlast 

da inicira stručne provjere ako smatra da je to nužno. 

 

  28 

Prijedlog uredbe 

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

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: 

Or. en 

Obrazloženje 

Ako ocjenjivanje provodi nacionalno akreditacijsko tijelo, tehnička služba tome tijelu 

dokazuje da je kompetentna. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 75. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 75. – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija  

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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 75. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 77. – stavak 1. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

 

  33 

Prijedlog uredbe 

Članak 77. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 

Predstavnici homologacijskih tijela 

najmanje dvije druge države članice koja 

su nadležna 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 Komisije, 

formiraju tim za zajedničko ocjenjivanje i 

sudjeluju u ocjenjivanju tehničke službe 

koja je podnijela zahtjev za imenovanje, 

uključujući i terensko ocjenjivanje. 

Homologacijsko tijelo, ili, u slučaju 
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pravovremen pristup dokumentima koji su 

potrebni za ocjenjivanje tehničke službe 

koja traži imenovanje. 

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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 77. – stavak 11. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

11. Valjanost imenovanja tehničke 

službe ograničena je i traje najviše pet 

godina. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Stalni nadzor je propisan u članku 80., a ocjenjivanje se provodi barem svakih 30 mjeseci. 

Važno je ne opterećivati tehničke službe ili tijela država članica nepotrebnom 

administracijom ili troškovima. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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 

Homologacijsko tijelo, ili, u slučaju 

akreditacije, nacionalno akreditacijsko 

tijelo stalno nadzire tehničke službe kako 

bi osiguralo sukladnost sa zahtjevima iz 

članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te 
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V. Dodatka 2. Prilogu V. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

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, 

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 
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sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih 

jedinica za koje su imenovane. 

izvršavanja zadataka ocjenjivanja 

sukladnosti vozila, sustava, sastavnih 

dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za 

koje su imenovane. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kao što je to već praksa u nekim državama članicama, omogućuje se državama članicama da 

odluče da ocjenu i nadzor tehničkih službi obavlja nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu 

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

Članak 80. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

4. Pet godina nakon prijavljivanja 

tehničke službe i svake pete godine nakon 

toga homologacijsko tijelo države članice 

u kojoj tehnička služba ima poslovni 

nastan i tim za zajedničko ocjenjivanje 

imenovan u skladu s postupkom iz članka 

77. stavaka 1. do 4. provode ocjenjivanje 

kako bi odredili ispunjava li tehnička 

služba i dalje zahtjeve iz članaka 72. do 

76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. 

Prilogu V. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Sustav stalnog nadzora i redovita ocjenjivanja predviđena ovim člankom eliminiraju potrebu 

za petogodišnjim ciklusima, te ih treba ukloniti kako bi se zajamčilo da zakonodavstvo 

dodatno ne povećava birokraciju. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 90. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

3. Sredstva prikupljena naplatom 3. Sredstva prikupljena naplatom 
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administrativnih kazni smatraju se 

prihodima općeg proračuna Europske 

unije. 

administrativnih kazni smatraju se 

prihodima općeg proračuna Europske unije 

i umanjuju udio doprinosa od bruto 

nacionalnog dohotka (BND-a) koji države 

članice uplaćuju u proračun Unije. 

Or. en 

Obrazloženje 

Sredstva prikupljena naplatom administrativnih kazni ne bi se smjela nadodati na proračun 

EU-a. Umjesto toga koriste se za smanjenje udjela doprinosa od BND-a država članica. 
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Prijedlog uredbe 

Članak 91. – stavak 1. – točka 6. 

Uredba (EZ) br. 715/2007 

Članak 11.a – stavak 1. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija  

 vrijednosti emisija CO2 i 

vrijednosti za potrošnju goriva koje su 

određene primjenjivim ispitnim 

postupkom reprezentativne za emisije 

izmjerene u uvjetima u stvarnom 

cestovnom prometu. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Uspoređivanje homologacijskih vrijednosti emisija CO2 i vrijednosti za potrošnju goriva s 

vrijednostima onih u ispitivanjima u stvarnim uvjetima vožnje može biti vrlo komplicirano jer 

se rezultati ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje mogu razlikovati s vremena na vrijeme. 

Pozivam Komisiju da objasni kako uklopiti ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje, a da se 

istodobno zajamči vjerodostojnost postupka. Ako se to ne može učiniti, onda se ova odredba 

treba izbrisati iz prijedloga. 

 

 

 


