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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Evropska komisija je 27. januarja 2016 objavila predlog o zahtevah za homologacijo in 

nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov, ki so trenutno določene v 

Direktivi 2007/46/ES. 

Leta 2013 je bilo opravljeno obsežno preverjanje ustreznosti homologacijskega sistema Unije, 

h kateremu se je Komisija zavezala v svojem Akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno 

avtomobilsko industrijo v Evropi CARS 2020. Rezultati so pokazali, da so bili cilji politike v 

okviru trenutnega sistema do določene mere izpolnjeni. Vendar je bil sistem zaradi škandala, 

v katerega je bilo vpleteno podjetje Volkswagen zaradi prirejanja programske opreme, zelo 

kritiziran. Pripravljavec mnenja meni, da je nujno treba izboljšati homologacijski sistem EU, 

zlasti z vzpostavitvijo ustreznih nadzornih mehanizmov, da bi zagotovili usklajeno uporabo 

postopkov v državah članicah. Poleg tega je nujno treba zagotoviti, da se zakonodaja izvaja 

neovirano in ne povzroča večjih upravnih bremen za nacionalne uprave in industrijo.  

Ena izmed slabosti trenutnega sistema so razlike v razlagi in doslednosti uporabe zahtev med 

državami članicami. Razlike v razlagi, ki niso nujno storjene v slabi veri, ter pri prenosu 

direktiv v nacionalno pravo so znana, ponavljajoča se težava, ki ogroža notranji trg in ustvarja 

negotovost za industrijo in potrošnike. 

Te pomanjkljivosti povzročajo pomanjkanje skladnosti ter poleg tega omogočajo odkrite 

goljufije in kršitve obstoječe zakonodaje. Na žalost je bilo doslej odkritih že več takih 

primerov. Da bi obravnavali te pomanjkljivosti, je pripravljavec mnenja posebno pozornost 

namenil izvajanju zanesljivejših nadzornih mehanizmov in nadzora trga.  

Nadzor trga, tj. naknadni nadzor po dajanju vozil na trg, je ena od pomanjkljivosti trenutne 

zakonodaje, zato je izboljšanje tega vidika ena od glavnih točk tega predloga. Opredeljeni so 

bili vloga in odgovornosti organov pregona ter ukrepi, ki se sprejmejo v primeru neskladnih 

proizvodov na trgu, kar je nujna izboljšava. Pripravljavec mnenja ustrezno upošteva dejstvo, 

da lahko nadzor trga izvajajo nacionalni organi za nadzor trga, vendar mora vlogo prevzeti 

tudi Evropska komisija.  

Da bi uredbo bolje prilagodili spreminjajočim se razmeram v državah članicah, pripravljavec 

mnenja predlaga, naj se spremeni sistem pristojbin. Ker nekatere države članice opravijo 

omejeno število homologacij, finančna sredstva za nadzor trga ne bi smela biti povezana s 

homologacijami, saj bi to lahko povzročilo velike vrzeli pri nadzoru trga. Da bi zagotovili 

enake konkurenčne pogoje in skrben nadzor trga po vseh Uniji, morajo države članice določiti 

strukture pristojbin za financiranje dejavnosti nadzora trga, ki bodo odražale razmere v 

državah članicah.  

Pripravljavec mnenja predlaga, naj se zagotovijo dodatna pojasnila v zvezi s financiranjem 

dejavnosti nadzora trga. Ker bodo države članice vzpostavile sistem pristojbin za kritje 

stroškov nadzora trga, je smiselno, da stroške, ki nastanejo zaradi dejavnosti nadzora trga, 

krijejo organi za nadzor trga. 

Homologacije vsakih pet let revidira homologacijski organ, ki ni organ, ki jih je izdal, da se v 

celoti zagotovi njihova verodostojnost. Revizija bo v pomoč pri odpravljanju razlik v razlagi 

med homologacijskimi organi in zagotavljanju enotnega izvajanja zakonodaje. 
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Predlaga se tudi krepitev homologacijskih organov in organov za nadzor trga ter odgovornosti 

Komisije, da sprejme ukrepe v primeru neskladnosti. Z jasnimi predpisi o nadzoru trga in 

velikimi sankcijami bi subjekte v veliki meri in zanesljivo odvrnili od prihodnjih poskusov 

izogibanja zahtevam ali njihove kršitve. 

Tehnične službe imajo ključno vlogo pri ohranjanju visokih tehničnih, varnostnih in okoljskih 

standardov Unije ter pri zagotavljanju skladnosti z njimi. Pripravljavec mnenja se strinja s 

Komisijo, da je tehnične službe nujno treba ocenjevati in spremljati. Vendar lahko 

ocenjevanje in spremljanje v nekaterih državah članicah izvaja nacionalni akreditacijski 

organ, zato želi pripravljavec mnenja zagotoviti, da bo to mogoče tudi v prihodnje. Z 

ocenjevanjem spremljanja bi bilo treba zagotoviti tudi neodvisnost tehnične službe od 

proizvajalca. Za zagotovitev stroškovne učinkovitosti bi bilo treba tehničnim službam 

omogočiti, da konkurirajo na podlagi cene, zato se odsvetuje popolna ločitev. Namesto tega bi 

se bilo treba osredotočiti na zanesljivo ocenjevanje in spremljanje. 

Usklajeno in dosledno razlaganje zakonodaje se lahko zagotovi tudi z mehanizmom 

medsebojnega strokovnega pregleda homologacijskih organov, v okviru katerega bi si 

nacionalni organi izmenjevali informacije in usklajevali svoja ocenjevanja. Tako bi lahko 

homologacijski organi odpravili morebitne vrzeli pri izvajanju nadzora. Da medsebojni 

strokovni pregledi ne bi ustvarili nepotrebnega bremena in zvišali stroškov, pripravljavec 

mnenja predlaga, naj se zmanjša pogostost njihovega izvajanja, razen če obstajajo utemeljeni 

razlogi za njihovo pogostejše izvajanje. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 43 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(43) „vozilo zaključka serije" pomeni 

vozilo iz zaloge, ki ga zaradi začetka 

veljave novih tehničnih zahtev, za katere ni 

bilo homologirano, ni mogoče ali ni več 

mogoče dati na voljo na trgu, registrirati ali 

začeti uporabljati; 

(43) „vozilo zaključka serije“ pomeni 

vozilo iz zaloge ali dodelano vozilo, ki ga 

zaradi začetka veljave novih tehničnih 

zahtev, za katere ni bilo homologirano, ni 

mogoče ali ni več mogoče dati na voljo na 

trgu, registrirati ali začeti uporabljati; 

Or. en 

Obrazložitev 

Vozila se lahko izdelajo v več stopnjah, kar bi bilo treba upoštevati pri opredeljevanju vozil iz 

zaključka serije. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice sprejmejo vse 

ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 

lahko organi za nadzor trga, kadar se jim 

zdi to potrebno in utemeljeno, upravičeno 

vstopijo v prostore gospodarskih subjektov 

ter odvzamejo potrebne vzorce vozil, 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot za preverjanje skladnosti. 

5. Države članice sprejmejo vse 

ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 

lahko organi za nadzor trga, kadar se jim 

zdi to potrebno in utemeljeno, vstopijo v 

prostore gospodarskih subjektov ter 

odvzamejo potrebne vzorce vozil, 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot za preverjanje skladnosti. 

Vzorce, ki se odvzamejo za preverjanje, 

plačajo organi za nadzor trga po tržni ceni 

bodisi za nabavo bodisi za najem, kar je 

odvisno od predvidene uporabe zadevnih 

vzorcev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pristojbine za nadzor trga se plačajo ob homologaciji. Če organom za nadzor trga ne bi bilo 

treba plačati vzorcev, ki jih preskušajo, bi jih moral proizvajalec plačati dvakrat. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti preskusi in pregledi se lahko izvajajo na 

novih vozilih, ki jih dobavijo proizvajalci 

ali gospodarski subjekti, kot je določeno v 

odstavku 2. 

Ti preskusi in pregledi se lahko izvajajo na 

novih vozilih, sistemih, sestavnih delih in 

samostojnih tehničnih enotah, ki se 

plačajo po tržni ceni bodisi za nabavo 

bodisi za najem, kar je odvisno od 

predvidene uporabe zadevnih vozil, 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Pristojbine za nadzor trga se plačajo ob homologaciji. Če organom za nadzor trga ne bi bilo 

treba plačati vzorcev, ki jih preskušajo, bi jih moral proizvajalec plačati dvakrat. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Proizvajalci, ki so imetniki 

homologacij, ali gospodarski subjekti 

Komisiji na zahtevo pošljejo statistično 

relevantno število vozil, sistemov, 

sestavnih delov ali samostojnih tehničnih 

enot, ki jih izbere Komisija, in so 

reprezentativni za vozila, sisteme, sestavne 

dele ali samostojne tehnične enote, ki so v 

okviru navedene homologacije na voljo za 

dajanje na trg. Navedena vozila, sistemi, 

sestavni deli ali samostojne tehnične enote 

so za preskušanje na voljo ob času, v kraju 

in tako dolgo, kot je zahtevala Komisija. 

2. Proizvajalci, ki so imetniki 

homologacij, ali gospodarski subjekti 

Komisiji na zahtevo pošljejo statistično 

relevantno število vozil, sistemov, 

sestavnih delov ali samostojnih tehničnih 

enot, ki jih izbere Komisija in so 

reprezentativni za vozila, sisteme, sestavne 

dele ali samostojne tehnične enote, ki so v 

okviru zadevne homologacije na voljo za 

dajanje na trg. Navedena vozila, sistemi, 

sestavni deli ali samostojne tehnične enote 

so za preskušanje na voljo ob času, v kraju 

in tako dolgo, kot je zahtevala Komisija. 

Vzorce vozil, sistemov, sestavnih delov in 

samostojnih tehničnih enot, ki so na voljo 

za preskušanje, plača Komisija po tržni 

ceni bodisi za nabavo bodisi za najem, kar 

je odvisno od predvidene uporabe 

zadevnih vzorcev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pristojbine za nadzor trga se plačajo ob homologaciji. Če organom za nadzor trga ali 

Komisiji ne bi bilo treba plačati vzorcev, ki jih preskuša, bi jih moral proizvajalec plačati 

dvakrat. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Proizvajalci vozil objavijo podatke, 4. Proizvajalci vozil dajo na voljo 
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potrebne za preskus preverjanja skladnosti, 

ki ga izvedejo tretje osebe. Komisija 

sprejme izvedbene akte, da opredeli 

podatke, ki se objavijo, in pogoje za tako 

objavo, pri čemer upošteva varovanje 

poslovnih informacij in varstvo osebnih 

podatkov v skladu z zakonodajo Unije in 

nacionalno zakonodajo. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 87(2). 

podatke, potrebne za preskus preverjanja 

skladnosti, ki ga izvedejo organi za nadzor 

trga in Komisija. Komisija sprejme 

izvedbene akte, da opredeli podatke, ki se 

dajo na voljo, in pogoje za njihovo 

zagotovitev, pri čemer upošteva varovanje 

poslovnih informacij in varstvo osebnih 

podatkov v skladu z zakonodajo Unije in 

nacionalno zakonodajo. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 87(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

Podatki bi morali biti na voljo ustreznim subjektom, da se zagotovi ustrezno preskušanje. 

Vendar je bistveno tudi, da se ohrani zaupnost in zaščiti intelektualna lastnina. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če distributer meni, da vozilo, 

sistem, sestavni del ali samostojna tehnična 

enota niso skladni z zahtevami iz te 

uredbe, da vozilo, sistem, sestavni del ali 

samostojno tehnično enoto na voljo na 

trgu, ga registrira ali da v uporabo šele, 

ko ga uskladi. 

1. Če distributer meni, da vozilo, 

sistem, sestavni del ali samostojna tehnična 

enota ni skladna z zahtevami iz te uredbe, 

o tem obvesti proizvajalca in ustrezni 

organ za nadzor trga. 

Or. en 

Obrazložitev 

V primeru suma, da gre za neskladnost, je nujno treba hitro ukrepati. Zato bi moral 

distributer, ki sumi, da gre za neskladnost, o tem zgodaj obvestiti proizvajalca in organe za 

nadzor trga. Poleg tega bi morala biti odgovornost distributerjev sorazmerna, saj bi lahko 

sprejeti ukrepi pomenili odgovornost do proizvajalcev. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice določijo strukturo 

nacionalne pristojbine, s katero se krijejo 

stroški homologacij in dejavnosti nadzora 

trga ter preskušanje homologacij in 

preskušanje in pregledi skladnosti 

proizvodnje, ki jih opravijo tehnične 

službe, ki so jih imenovali. 

1. Države članice določijo strukturo 

nacionalne pristojbine, s katero se krijejo 

stroški homologacij in dejavnosti nadzora 

trga. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker države članice podelijo različno število homologacij, se odsvetuje, da se finančna 

sredstva za nadzor trga povežejo s homologacijami, saj bi to lahko povzročilo nezadostno 

financiranje nadzora trga. Namesto tega bi bilo treba državam članicam omogočiti, da 

vzpostavijo lastne sisteme pristojbin, s katerimi bi zagotovile potrebna finančna sredstva. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te nacionalne pristojbine se 

zaračunavajo proizvajalcem, ki so v 

zadevni državi članici vložili vlogo za 

homologacijo. Pristojbin ne zaračunavajo 

neposredno tehnične službe. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker države članice podelijo različno število homologacij, se odsvetuje, da se finančna 

sredstva za nadzor trga povežejo s homologacijami, saj bi to lahko povzročilo nezadostno 

financiranje nadzora trga. Namesto tega bi bilo treba državam članicam omogočiti, da 

vzpostavijo lastne sisteme pristojbin, s katerimi bi zagotovile potrebna finančna sredstva. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. S strukturo nacionalnih pristojbin 

se krijejo tudi stroški pregledov in 

preskusov za preverjanje skladnosti, ki jih 

v skladu s členom 9 izvaja Komisija. Ti 

prispevki pomenijo zunanje namenske 

prejemke splošnega proračuna Evropske 

unije v skladu s členom 21(4) finančne 

uredbe26 . 

črtano 

__________________  

26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2015 o finančnih pravilih, ki 

se uporabljajo za splošni proračun Unije 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 

Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 

26.10.2012, str. 1–96). 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Finančna sredstva, potrebna za dejavnosti Komisije, bi bilo treba zagotoviti iz proračuna EU. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija lahko sprejme izvedbene 

akte, da določi dodatek iz odstavka 3, ki se 

uporabi za nacionalne pristojbine iz 

odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 87(2). 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Finančna sredstva, potrebna za dejavnosti Komisije, bi bilo treba zagotoviti iz proračuna EU. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 33 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prenehanje veljavnosti Redne revizije in prenehanje veljavnosti 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija je z določitvijo roka za homologacije dejansko določila življenjsko dobo modelov 

vozil. Danes imajo mnogi modeli daljšo življenjsko dobo, zato se priporoča uvedba sistema 

revizij, s katerim bi odpravili nepotrebno birokracijo. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Homologacije za vozila, sisteme, 

sestavne dele in ločene tehnične enote se 

izdajo za omejeno obdobje petih let brez 

možnosti podaljšanja. Datum prenehanja 

veljavnosti se navede v potrdilu o 

homologaciji. Potrdilo o homologaciji se 

lahko po prenehanju veljavnosti podaljša 

na podlagi vloge proizvajalca in le, kadar 
homologacijski organ preveri, ali je novi 

tip vozila, sistem, sestavni del in 

samostojna tehnična enota skladen z 

vsemi zahtevami iz ustreznih regulativnih 

aktov za nova vozila, sisteme, sestavne 

dele in samostojne tehnične enote 
navedenega tipa. 

1. Homologacije za vozila se 

revidirajo po petih letih od prve 

homologacije ali zadnje revizije. Revizijo 

izvede homologacijski organ, ki ni organ, 

ki je izdal homologacijo. Revizija potrdila 

o homologaciji vključuje preverjanje, ki 

ga izvede homologacijski organ, ali je novi 

tip vozila skladen z vsemi zahtevami iz 

ustreznih regulativnih aktov, ki se ob 

navedenem času uporabljajo za vsa nova 

vozila navedenega tipa. 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija je z določitvijo roka za homologacije dejansko določila življenjsko dobo modelov 

vozil. Danes imajo mnogi modeli daljšo življenjsko dobo, zato se priporoča uvedba sistema 

revizij, s katerim bi odpravili nepotrebno birokracijo. Da bi zagotovili usklajeno uporabo 

zakonodaje po vsej Uniji, homologacijo revidira homologacijski organ, ki ni organ, ki je izdal 
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dovoljenje. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Če organ, ki izvaja revizijo iz 

odstavka 1, odkrije nepravilnosti ali 

neskladnosti, po potrebi takoj sprejme 

ustrezne popravne ukrepe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija je z določitvijo roka za homologacije dejansko določila življenjsko dobo modelov 

vozil. Danes imajo mnogi modeli daljšo življenjsko dobo, zato se priporoča uvedba sistema 

revizij, s katerim bi odpravili nepotrebno birokracijo. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. EU-homologacija za vozila preneha 

veljati pred iztekom veljavnosti v katerem 

koli od naslednjih primerov: 

2. EU-homologacija za vozila preneha 

veljati v katerem koli od naslednjih 

primerov: 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija je z določitvijo roka za homologacije dejansko določila življenjsko dobo modelov 

vozil. Danes imajo mnogi modeli daljšo življenjsko dobo, zato se priporoča uvedba sistema 

revizij, s katerim bi odpravili nepotrebno birokracijo. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Če se potrdilu o EU-homologaciji 

za tip vozila, sistem, sestavni del ali 

samostojno tehnično enoto izteka 

veljavnost, proizvajalec o tem takoj obvesti 

homologacijski organ, ki je podelil EU-

homologacijo. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija je z določitvijo roka za homologacije dejansko določila življenjsko dobo modelov 

vozil. Danes imajo mnogi modeli daljšo življenjsko dobo, zato se priporoča uvedba sistema 

revizij, s katerim bi odpravili nepotrebno birokracijo. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 6 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Homologacijski organ, ki je podelil EU-

homologacijo, ob prejemu obvestila 

proizvajalca homologacijskim organom 

drugih držav članic in Komisiji po potrebi 

takoj posreduje vse ustrezne informacije za 

dajanje na voljo na trgu, registracijo ali 

začetek uporabe vozil. 

Homologacijski organ, ki je podelil ali 

revidiral EU-homologacijo, 

homologacijskim organom drugih držav 

članic in Komisiji po potrebi takoj 

posreduje vse ustrezne informacije za 

dajanje na voljo na trgu, registracijo ali 

začetek uporabe vozil. 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija je z določitvijo roka za homologacije dejansko določila življenjsko dobo modelov 

vozil. Danes imajo mnogi modeli daljšo življenjsko dobo, zato se priporoča uvedba sistema 

revizij, s katerim bi odpravili nepotrebno birokracijo. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Homologacijski organi držav članic, ki jih 

določi proizvajalec, v treh mesecih po 

prejemu dokumentov iz odstavka 2 

odločijo, ali sprejmejo homologacijo ali ne. 

Homologacijski organi držav članic, ki jih 

določi proizvajalec, v 60 dneh po prejemu 

dokumentov iz odstavka 2 odločijo, ali 

sprejmejo homologacijo ali ne. 

Or. en 

Obrazložitev 

V trenutni zakonodaji je določen rok 60 dni in Komisija ni utemeljila, zakaj bi ga bilo treba 

spremeniti. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Odstavek 1 se za dokončana vozila 

uporablja 12 mesecev od datuma 

prenehanja veljavnosti EU-homologacije, 

za dodelana vozila pa 18 mesecev od 

navedenega datuma. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

To vprašanje se običajno nanaša le na eno vozilo ali zelo majhno število vozil, ki iz različnih 

razlogov niso bila registrirana, zato bi omejitev roka za registracijo vozil iz zaključka serije 

pomenila nepotrebno birokracijo. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Potrdilo o skladnosti vozil, danih 

na trg, registriranih ali danih v uporabo v 

skladu s tem členom, vsebuje poseben 

vpis, da so navedena vozila iz zaključka 

serije, in datum, do katerega so lahko 

črtano 
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navedena vozila v Uniji dana na voljo na 

trgu, registrirana ali dana v uporabo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ko se vozilo proizvede, ni mogoče vedeti, ali bo vozilo vozilo iz zaključka serije ali ne. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 51 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če Komisija meni, da je nacionalni 

ukrep upravičen, vse države članice 

sprejmejo potrebne ukrepe za umik 

neskladnega vozila, sistema, sestavnega 

dela ali samostojne tehnične enote s 

svojih trgov in o tem obvestijo Komisijo. 

Če Komisija meni, da je nacionalni ukrep 

neupravičen, zadevna država članica ukrep 

prekliče ali prilagodi v skladu s sklepom 

Komisije iz odstavka 1. 

2. Če Komisija meni, da je nacionalni 

ukrep upravičen, vse države članice 

zagotovijo, da se za neskladno vozilo, 

sistem, sestavni del ali samostojno 

tehnično enoto na njihovih trgih 

uporablja enak ukrep, in o tem obvestijo 

Komisijo. Če Komisija meni, da je 

nacionalni ukrep neupravičen, zadevna 

država članica ukrep prekliče ali prilagodi 

v skladu s sklepom Komisije iz odstavka 1. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zagotoviti je treba, da so sprejeti ukrepi enaki, umik pa ni edina razpoložljiva možnost, zato 

bi bilo treba to pojasniti. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 53 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če vozila, sistemi, sestavni deli ali 

samostojne tehnične enote, ki jim je 

priloženo potrdilo o skladnosti ali nosijo 

homologacijsko oznako, niso skladni s 

homologiranim tipom ali s to uredbo ali so 

bili homologirani na podlagi nepravilnih 

podatkov, lahko homologacijski organi, 

1. Če vozila, sistemi, sestavni deli ali 

samostojne tehnične enote, ki jim je 

priloženo potrdilo o skladnosti ali nosijo 

homologacijsko oznako, niso skladni s 

homologiranim tipom ali s to uredbo ali so 

bili homologirani na podlagi nepravilnih 

podatkov, homologacijski organi, organi za 
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organi za nadzor trga ali Komisija 

sprejmejo potrebne omejevalne ukrepe v 

skladu s členom 21 Uredbe (ES) 

št. 765/2008, da prepovejo ali omejijo 

dajanje na trg, registracijo ali začetek 

uporabe neskladnih vozil, sistemov, 

sestavnih delov ali samostojnih tehničnih 

enot na trgu ali da jih s tega trga umaknejo 

ali odpokličejo, vključno s tem, da 

homologacijski organ, ki je podelil EU-

homologacijo, to homologacijo prekliče, 

dokler ustrezni gospodarski subjekt ne 

sprejme vseh ustreznih popravnih ukrepov, 

s katerimi uskladi navedena vozila, 

sisteme, sestavne dele ali samostojne 

tehnične enote. 

nadzor trga ali Komisija sprejmejo 

potrebne omejevalne ukrepe v skladu s 

členom 21 Uredbe (ES) št. 765/2008, da 

prepovejo ali omejijo dajanje na trg, 

registracijo ali začetek uporabe neskladnih 

vozil, sistemov, sestavnih delov ali 

samostojnih tehničnih enot na trgu ali da 

jih s tega trga umaknejo ali odpokličejo, 

vključno s tem, da homologacijski organ, 

ki je podelil EU-homologacijo, to 

homologacijo prekliče, dokler ustrezni 

gospodarski subjekt ne sprejme vseh 

ustreznih popravnih ukrepov, s katerimi 

uskladi zadevna vozila, sisteme, sestavne 

dele ali samostojne tehnične enote. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede obveznosti sprejetja ukrepov v primeru neskladnosti ne bi smelo biti dvoumnosti. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 54 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če homologacijski organ ali organ 

za nadzor trga ugotovi, da vozila, sistemi, 

sestavni deli ali samostojne tehnične enote 

niso skladni s to uredbo ali da je bila 

homologacija podeljena na podlagi 

nepravilnih podatkov ali da vozila, sistemi, 

sestavni deli ali samostojne tehnične enote, 

ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali 

ki nosijo homologacijsko oznako, niso 

skladni s homologiranim tipom, lahko 

sprejme vse ustrezne omejevalne ukrepe v 

skladu s členom 53(1). 

1. Če homologacijski organ ali organ 

za nadzor trga ugotovi, da vozila, sistemi, 

sestavni deli ali samostojne tehnične enote 

niso skladni s to uredbo ali da je bila 

homologacija podeljena na podlagi 

nepravilnih podatkov ali da vozila, sistemi, 

sestavni deli ali samostojne tehnične enote, 

ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali 

ki nosijo homologacijsko oznako, niso 

skladni s homologiranim tipom, sprejme 

vse ustrezne omejevalne ukrepe v skladu s 

členom 53(1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede obveznosti sprejetja ukrepov v primeru neskladnosti ne bi smelo biti dvoumnosti. 
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Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 69 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Homologacijski organ lahko kadar 

koli na lastno pobudo ali na podlagi 

pritožbe ali ocene tehnične službe preveri, 

ali proizvajalec izpolnjuje člene od 65 do 

70 in pogoje iz potrdila o dostopu do 

vgrajenih sistemov za diagnostiko v vozilu 

ter informacij o popravilu in vzdrževanju iz 

Dodatka 1 k Prilogi XVIII. 

1. Zadevni homologacijski organ 

lahko kadar koli na lastno pobudo ali na 

podlagi pritožbe ali ocene tehnične službe 

preveri, ali proizvajalec izpolnjuje člene 

od 65 do 70 in pogoje iz potrdila o dostopu 

do vgrajenih sistemov za diagnostiko v 

vozilu ter informacij o popravilu in 

vzdrževanju iz Dodatka 1 k Prilogi XVIII. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi zagotovili usklajen in poenostavljen sistem, bi moral imeti le organ, ki je vozilu podelil 

homologacijo, pravico, da preveri, ali proizvajalec spoštuje obveznost zagotavljanja dostopa 

do informacij o popravilu in vzdrževanju. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 69 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če homologacijski organ ugotovi, da 

proizvajalec ne izpolnjuje svojih 

obveznosti glede dostopa do informacij o 

OBD vozila ter popravilu in vzdrževanju 

vozil, homologacijski organ, ki je podelil 

ustrezno homologacijo, sprejme vse 

ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja. 

Če zadevni homologacijski organ ugotovi, 

da proizvajalec ne izpolnjuje svojih 

obveznosti glede dostopa do informacij o 

OBD vozila ter popravilu in vzdrževanju 

vozil, sprejme vse ustrezne ukrepe za 

izboljšanje stanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi zagotovili usklajen in poenostavljen sistem, bi moral imeti le organ, ki je vozilu podelil 

homologacijo, pravico, da preveri, ali proizvajalec spoštuje obveznost zagotavljanja dostopa 

do informacij o popravilu in vzdrževanju. 
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Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 71 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice lahko sprejmejo odločitev, 

da ocenjevanje in spremljanje tehničnih 

služb ter podizvajalcev ali odvisnih družb 

navedenih tehničnih služb, kjer je to 

ustrezno, izvaja nacionalni akreditacijski 

organ v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 

in v skladu z njo. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 71 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Homologacijski organ vsaki dve leti 

strokovno pregledata dva homologacijska 

organa drugih držav članic. 

Homologacijski organ vsakih pet let 

strokovno pregledata dva homologacijska 

organa drugih držav članic. 

Or. en 

Obrazložitev 

Homologacijski organi so različnih velikosti in obstaja tveganje, da bo upravno breme za 

posamezne organe nepotrebno veliko, če se bodo medsebojni strokovni pregledi drugih 

homologacijskih organov izvajali prepogosto. Zaradi manjše pogostosti bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da sproži medsebojni strokovni pregled, če meni, da je 

potreben. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 71 – odstavek 8 – pododstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija lahko medsebojni strokovni 

pregled homologacijskega organa sproži 

pogosteje, če utemeljeno meni, da so 

dodatni pregledi tega homologacijskega 

organa potrebni. 

Or. en 

Obrazložitev 

Homologacijski organi so različnih velikosti in obstaja tveganje, da bo upravno breme za 

posamezne organe nepotrebno veliko, če se bodo medsebojni strokovni pregledi drugih 

homologacijskih organov izvajali prepogosto. Zaradi manjše pogostosti bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da sproži medsebojni strokovni pregled, če meni, da je 

potreben. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 74 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Tehnična služba je zmožna izvajati 

dejavnosti, za je vložila vlogo za 

imenovanje v skladu s členom 72(1). 

Homologacijskemu organu dokaže, da 

izpolnjuje naslednje zahteve: 

1. Tehnična služba je zmožna izvajati 

dejavnosti, za katere je vložila vlogo za 

imenovanje v skladu s členom 72(1). 

Homologacijskemu organu ali 

nacionalnemu akreditacijskemu organu v 

primeru akreditacije dokaže, da izpolnjuje 

naslednje zahteve: 

Or. en 

Obrazložitev 

Če ocenjevanje izvaja nacionalni akreditacijski organ, tehnična služba dokaže svoje 

zmožnosti temu organu. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 75 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Tehnične službe lahko s soglasjem 

homologacijskega organa, pristojnega za 

imenovanje, sklenejo pogodbo s 

podizvajalci za nekatere od kategorij 

dejavnosti, za katere so bile imenovane v 

skladu s členom 72(1), ali pa izvedbo teh 

dejavnosti prenesejo na odvisno družbo. 

1. Tehnične službe lahko s soglasjem 

homologacijskega organa, pristojnega za 

imenovanje, ali nacionalnega 

akreditacijskega organa v primeru 

akreditacije sklenejo pogodbo s 

podizvajalci za nekatere od kategorij 

dejavnosti, za katere so bile imenovane v 

skladu s členom 72(1), ali pa izvedbo teh 

dejavnosti prenesejo na odvisno družbo. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 75 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če tehnična služba za določene 

naloge iz kategorij dejavnosti, za katere je 

bila imenovana, ali za izvedbo navedenih 

nalog sklene pogodbo s podizvajalci, 

zagotovi, da podizvajalec ali odvisna 

družba izpolnjuje zahteve iz členov 73 in 

74, ter o tem obvesti homologacijski organ. 

2. Če tehnična služba za določene 

naloge iz kategorij dejavnosti, za katere je 

bila imenovana, ali za izvedbo navedenih 

nalog sklene pogodbo s podizvajalci, 

zagotovi, da podizvajalec ali odvisna 

družba izpolnjuje zahteve iz členov 73 

in 74, ter o tem obvesti homologacijski 

organ ali nacionalni akreditacijski organ v 

primeru akreditacije. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 
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Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 75 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Tehnične službe hranijo za 

homologacijski organ ustrezne dokumente 

v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti 

podizvajalca ali odvisne družbe ter 

nalogami, ki jih izvajajo. 

4. Tehnične službe hranijo za 

homologacijski organ ali nacionalni 

akreditacijski organ v primeru 

akreditacije ustrezne dokumente v zvezi z 

ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca 

ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih 

izvajajo. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Homologacijski organ pred imenovanjem 

tehnično službo oceni v skladu s 

kontrolnim seznamom za ocenjevanje, v 

katerega so vključene vsaj postavke iz 

Dodatka 2 k Prilogi V. V ocenjevanje je 

vključen pregled tehnične službe, ki je 

vložila vlogo, na kraju samem in po potrebi 

katere koli odvisne družbe ali podizvajalca 

s sedežem v Uniji ali zunaj nje. 

Homologacijski organ ali nacionalni 

akreditacijski organ v primeru 

akreditacije pred imenovanjem tehnično 

službo oceni v skladu s kontrolnim 

seznamom za ocenjevanje, v katerega so 

vključene vsaj postavke iz Dodatka 2 k 

Prilogi V. V ocenjevanje je vključen 

pregled tehnične službe, ki je vložila vlogo, 

na kraju samem in po potrebi katere koli 

odvisne družbe ali podizvajalca s sedežem 

v Uniji ali zunaj nje. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 
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smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predstavniki homologacijskih organov, 

pristojnih za imenovanje, iz vsaj dveh 

drugih držav članic v sodelovanju s 

homologacijskim organom države članice, 

kjer ima sedež tehnična služba, ki vloži 

vlogo, skupaj s predstavnikom Komisije 

oblikujejo skupno ocenjevalno ekipo in 

sodelujejo pri ocenjevanju tehnične službe, 

ki vloži vlogo, vključno s pregledom na 

kraju samem. Homologacijski organ, 

pristojen za imenovanje, iz države članice, 

kjer ima sedež tehnična služba, navedenim 

predstavnikom omogoči pravočasen dostop 

do dokumentov, potrebnih za ocenjevanje 

tehnične službe, ki vloži vlogo. 

Predstavniki homologacijskih organov, 

pristojnih za imenovanje in ocenjevanje 

tehničnih služb, iz vsaj dveh drugih držav 

članic v sodelovanju s homologacijskim 

organom ali nacionalnim akreditacijskim 

organom v primeru akreditacije države 

članice, kjer ima sedež tehnična služba, ki 

vloži vlogo, skupaj s predstavnikom 

Komisije oblikujejo skupno ocenjevalno 

ekipo in sodelujejo pri ocenjevanju 

tehnične službe, ki vloži vlogo, vključno s 

pregledom na kraju samem. 

Homologacijski organ, pristojen za 

imenovanje, ali nacionalni akreditacijski 

organ v primeru akreditacije iz države 

članice, kjer ima sedež tehnična služba, 

navedenim predstavnikom omogoči 

pravočasen dostop do dokumentov, 

potrebnih za ocenjevanje tehnične službe, 

ki vloži vlogo. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 77 – odstavek 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

11. Veljavnost imenovanja tehničnih 

služb je omejena na največ pet let. 

črtano 
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Or. en 

Obrazložitev 

Stalno spremljanje je določeno v členu 80 in ocenjevanje poteka vsaj vsakih 30 mesecev. 

Pomembno je, da se tehničnim službam ali organom držav članic ne naložijo nepotrebno 

upravno breme ali stroški. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Homologacijski organ stalno spremlja 

tehnične službe, da zagotovi skladnost z 

zahtevami iz členov od 72 do 76, členov 84 

in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V. 

Homologacijski organ ali nacionalni 

akreditacijski organ v primeru 

akreditacije stalno spremlja tehnične 

službe, da zagotovi skladnost z zahtevami 

iz členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter 

Dodatka 2 k Prilogi V. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Tehnične službe na zahtevo predložijo vse 

ustrezne informacije in dokumente, ki so 

potrebni, da lahko navedeni 

homologacijski organ preveri izpolnjevanje 

navedenih zahtev. 

Tehnične službe na zahtevo predložijo vse 

ustrezne informacije in dokumente, ki so 

potrebni, da lahko navedeni 

homologacijski organ ali nacionalni 

akreditacijski organ v primeru 

akreditacije preveri izpolnjevanje 

navedenih zahtev. 

Or. en 
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Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Tehnične službe homologacijski organ 

nemudoma obvestijo o vsaki spremembi, 

zlasti v zvezi z osebjem, prostori, 

odvisnimi družbami ali podizvajalci, ki 

lahko vplivajo na skladnost z zahtevami iz 

členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter 

Dodatka 2 k Prilogi V ali na njihovo 

sposobnost izvajanja postopkov 

ugotavljanja skladnosti v zvezi z vozili, 

sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi 

tehničnimi enotami, za katere so 

imenovani. 

Tehnične službe homologacijski organ ali 

nacionalni akreditacijski organ v primeru 

akreditacije nemudoma obvestijo o vsaki 

spremembi, zlasti v zvezi z osebjem, 

prostori, odvisnimi družbami ali 

podizvajalci, ki lahko vplivajo na skladnost 

z zahtevami iz členov od 72 do 76, členov 

84 in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V ali na 

njihovo sposobnost izvajanja postopkov 

ugotavljanja skladnosti v zvezi z vozili, 

sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi 

tehničnimi enotami, za katere so 

imenovani. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s prakso v nekaterih državah članicah se državam članicam omogoči, da sprejmejo 

odločitev, da bo tehnične službe ocenjeval in spremljal nacionalni akreditacijski organ v 

smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Homologacijski organ države 

članice, kjer ima sedež tehnična služba, in 

skupna ocenjevalna ekipa, imenovana v 

skladu s postopkom iz člena 77(1) do (4), 

pet let po priglasitvi tehnične službe in 

nato vsako peto leto oceni, ali tehnična 

črtano 
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služba še vedno izpolnjuje zahteve iz 

členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter 

Dodatka 2 k Prilogi V. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sistem stalnega spremljanja in redno ocenjevanje, določena v tem členu, odpravljata potrebo 

po ocenjevanju vsakih pet let, zato bi bilo treba ta odstavek črtati, da zakonodaja ne bi 

dodajala nepotrebne birokracije. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Zneski upravnih glob se štejejo kot 

prihodek za splošni proračun Evropske 

unije. 

3. Zneski upravnih glob se štejejo kot 

prihodek za splošni proračun Evropske 

unije in zmanjšajo delež prispevkov iz 

bruto nacionalnega dohodka (BND) držav 

članic v proračun Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poleg prispevkov v proračun EU se ne bi smele naložiti še upravne globe. Namesto tega bi se 

moral zaradi upravnih glob zmanjšati delež prispevkov iz BND držav članic. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 91 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (ES) št. 715/2007 

Člen 11a – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vrednosti emisij CO2 in porabe 

goriva, določene z uporabljenim 

preskusnim postopkom, ustrezajo 

izmerjenim emisijam pri dejanskih 

pogojih vožnje. 

črtano 
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Or. en 

Obrazložitev 

Primerjava vrednosti CO2/porabe goriva s homologacije z vrednostmi CO2/porabe goriva s 

preskušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, bi bila lahko zelo zapletena, saj se 

lahko pri preskusih za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, na cestah izmerjene emisije 

občasno razlikujejo. Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj pojasni, kako bi se lahko 

vključile dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, in hkrati zagotovila verodostojnost 

postopka, če pa to ni mogoče, bi bilo treba to določbo črtati iz predloga. 

 

 

 


