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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga spremembe o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro 6) in o dostopu 
do informacij za popravilo in vzdrževanje vozil je določiti usklajena pravila za izdelavo 
motornih vozil, da bi zagotovili delovanje notranjega trga in hkrati v povezavi z emisijami v 
ozračje zagotovili visoko raven varstva okolja.   

Da se omogoči učinkovita konkurenca na trgu za servise in vzdrževalne službe ter zagotovi, 
da neodvisni izvajalci iz tega trga ne bodo izključeni, morajo proizvajalci vozil neodvisnim 
izvajalcem, kot so serviserji, proizvajalci ali distributerji servisne opreme, orodij ali 
nadomestnih delov, omogočiti neomejen in standardiziran dostop do diagnostičnih
informacij in informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.

Pripravljavec mnenja v splošnem podpira predlog, vendar predlaga dodatne izboljšave v zvezi 
z dostopom do informacij o popravilu vozila. Težka tovorna vozila se pogosto izdelujejo v 
več fazah, zato je treba tudi v posameznih fazah zagotoviti dostop do informacij o popravilu 
vozila, da bi neodvisni proizvajalci imeli dostop do najsodobnejših informacij o vseh vidikih 
vozila. Pripravljavec mnenja zato predlaga, da je v primeru večstopenjske homologacije vozil
proizvajalec, odgovoren za posamično homologacijo, odgovoren tudi za zagotovitev 
informacij o posamični fazi končnemu proizvajalcu in neodvisnim izvajalcem.   

Enostavno prenesti pravil o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju iz Eura 5 
(osebna vozila) v Euro VI (težka tovorna vozila) v zvezi s standardizirano obliko predložitve 
ni možno. Zato je Komisija Evropskemu odboru za standardizacijo podelila mandat za 
pripravo nove oblike predložitve informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, ki bo 
vključevala sodobno tehnologijo in veljala tudi za težka tovorna vozila. Takoj ko bo nova 
oblika sprejeta se bodo vse informacije o popravilu in vzdrževanju predložile v skladu z novo 
obliko.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Neomejen dostop do informacij o 
popravilu vozil prek standardizirane oblike, 

(8) Neomejen dostop do informacij o 
popravilu vozil prek standardizirane oblike, 
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ki jo je mogoče uporabiti za pridobitev 
tehničnih informacij, ter uspešna 
konkurenca na trgu storitev informiranja o 
popravilu in vzdrževanju vozil sta nujna za 
izboljšanje delovanja notranjega trga, zlasti 
glede prostega pretoka blaga, svobode 
ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev. Velik del takih informacij je 
povezanih z vgrajenimi sistemi za 
diagnostiko na vozilu in njihovimi 
interakcijami z drugimi sistemi vozila. 
Primerno je določiti tehnične specifikacije, 
ki bi jih morali proizvajalcev upoštevati pri 
oblikovanju svojih spletnih strani, skupaj z 
usmerjenimi ukrepi za zagotovitev 
ustreznega dostopa za mala in srednje 
velika podjetja (MSP).

ki jo je mogoče uporabiti za pridobitev 
tehničnih informacij, ter uspešna 
konkurenca na trgu storitev informiranja o 
popravilu in vzdrževanju vozil sta nujna za 
izboljšanje delovanja notranjega trga, zlasti 
glede prostega pretoka blaga, svobode 
ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev. Velik del takih informacij je 
povezanih z vgrajenimi sistemi za 
diagnostiko na vozilu in njihovimi 
interakcijami z drugimi sistemi vozila. 
Potrebno je določiti tehnične specifikacije, 
ki bi jih morali proizvajalcev upoštevati pri 
oblikovanju svojih spletnih strani, skupaj z 
usmerjenimi ukrepi za zagotovitev 
ustreznega dostopa za mala in srednje 
velika podjetja (MSP). 

Or. en

Obrazložitev

Ni samo primerno, temveč tudi potrebno določiti tehnične specifikacije, ki jih morajo 
proizvajalci upoštevati pri oblikovanju spletnih strani.  

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Najkasneje do…* Komisija preuči 
delovanje sistema neomejenega dostopa 
do vseh informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil, da bi ugotovili, ali bi 
bilo smiselno vse določbe, ki se nanašajo 
na omenjeni dostop, združiti znotraj 
revidirane okvirne zakonodaje o 
homologaciji. Če so določbe, ki urejajo 
dostop do takšnih informacij, 
konsolidirane na ta način, bi bilo treba 
ustrezne določbe iz te uredbe razveljaviti, 
dokler so ohranjene obstoječe pravice 
glede dostopa do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil.
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___________

* Štiri leta od dneva začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do vseh informacij o popravilu in vzdrževanju bi bilo treba vključiti v okvirno 
direktivo o homologaciji ali drugo okvirno zakonodajo o homologaciji. Ustrezna uredba Euro 
5/6 za osebna vozila((ES) št. 715/2007) vsebuje identično uvodno izjavo (št. 9).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Komisija bi morala spodbujati razvoj 
mednarodno usklajene standardne oblike 
za neomejen in standardiziran dostop do 
informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil. 

Or. en

Obrazložitev

Komisija si mora prizadevati za mednarodno usklajeno standardno obliko ISO za dostop do 
informacij o popravilu, da bi zagotovila razvoj mednarodne uskladitve zakonodaje s področja 
motornih vozil in razširila uskladitev na področja, ki še niso vključena.   

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Nujno je treba pripraviti skupen 
evropski standard v zvezi z obliko 
diagnostičnih informacij in informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozila. Ker 
obstoječega standarda OASIS ni mogoče v 
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celoti uporabiti za diagnostične 
informacije in informacije o popravilu in 
vzdrževanju težkih tovornih vozil, je bil 
CEN-u podeljen mandat za pripravo 
razširjenega standarda za te informacije. 
Ta standard bi moral temeljiti na 
standardu OASIS  in ga prilagoditi 
posebnim potrebam težkih tovornih vozil.  
Dokler CEN ne sprejme takšnega 
standarda, morajo biti diagnostične 
informacije in informacije o popravilu in 
vzdrževanju težkih tovornih vozil 
predstavljene na lahko dostopen in 
nediskriminacijski način. Informacije 
morajo biti na voljo na strani proizvajalca 
ali, če to ni izvedljivo zaradi narave 
informacij, v drugi ustrezni obliki.  
Specifikacije v zvezi s področjem uporabe 
tehničnih informacij, opredeljene v 
dokumentu OASIS SC1-D2 morajo biti 
vključene v ukrepe, sprejete pri izvajanju 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 6(1).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 - točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „vgrajen sistem za diagnostiko na 
vozilu“ ali „sistem OBD“ pomeni sistem za
uravnavanje emisij, ki lahko s kodami 
napak, shranjenimi v računalniškem 
pomnilniku, prepozna verjetno področje 
napačnega delovanja;

(7) „vgrajen sistem za diagnostiko na 
vozilu“ ali „sistem OBD“ pomeni sistem v 
vozilu ali motorju, ki je zmožen prepoznati 
napako in po potrebi opozoriti nanjo prek 
sistema za opozarjanje ter s pomočjo 
podatkov, shranjenih v računalniškem 
pomnilniku, prepoznati verjetno področje 
napačnega delovanja in posredovati te 
podatke; Komisija sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 39(9) Direktive 
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2007/46/ES drugo opredelitev, ki bo 
odražala tehnični napredek v sistemih 
OBD.

Or. en

Obrazložitev

Sistem OBD dejansko ne uravnava emisij, ampak spremlja učinkovitost sistemov in 
komponent, ki dejansko uravnavajo emisije. Predlagana nova opredelitev je v skladu z 
opredelitvijo na svetovni ravni usklajenih vgrajenih sistemov za diagnostiko na vozilu (WWH-
OBD).   

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 6 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci zagotovijo neodvisnim 
izvajalcem neomejen in standardiziran 
dostop do informacij o vgrajenem sistemu 
za diagnostiko (OBD) ter o popravilu in 
vzdrževanju vozila.

1. Proizvajalci zagotovijo neodvisnim 
izvajalcem neomejen in standardiziran 
dostop do informacij o vgrajenem sistemu 
za diagnostiko (OBD) ter o popravilu in 
vzdrževanju vozila.

V primeru večstopenjske homologacije 
vozil je proizvajalec, odgovoren za 
posamično homologacijo, odgovoren tudi 
za zagotovitev informacij o posamični fazi 
končnemu proizvajalcu in neodvisnim 
izvajalcem.   Končni proizvajalec je 
odgovoren za predložitev informacij 
neodvisnim proizvajalcem v zvezi s 
celotnim vozilom.  Stroški dostopa se 
zaračunavajo samo enkrat.

Pri tem se uporabljata člena 6 in 7 Uredbe 
(ES) št. 715/2007.

Pri tem se ustrezno uporabljata člena 6 in 7 
Uredbe (ES) št. 715/2007. Diagnostične 
informacije in informacije o popravilu in 
vzdrževanju vozila po sprejetju 
relevantnega standarda CEN temeljijo na 
tem standardu.
Do sprejetja relevantnega standarda CEN 
so diagnostične informacije in 
informacije o popravilu in vzdrževanju 
vozila predstavljene na lahko dostopen in 
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nediskriminacijski način. Informacije so 
na voljo na strani proizvajalca ali, če 
zaradi narave informacij to ni izvedljivo, v 
drugi ustrezni obliki. 

Or. en

Obrazložitev

Težka tovorna vozila pogosto sestavi en proizvajalec, določeno število pa jih je izdelanih v 
več fazah in prodanih na primer kot šasija in motor. Poprodajni trg potrebuje informacije o 
popravilu tako za vozila sestavljena v celoti in za vozila prodana kot šasija ali motor.

Ni možno samo enostavno prenesti pravil o dostopu do informacij o popravilu iz Eura 5 
(osebna vozila) v Euro VI (težka tovorna vozila). Standardizirana oblika mora biti zato 
prilagojena potrebam sektorja težkih tovornih vozil. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za izvajanje odstavka 1 tega člena 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
39(9) Direktive 2007/46/ES določi in 
posodobi tehnične specifikacije, ki se 
nanašajo na način zagotavljanja informacij 
o sistemu OBD ter popravilo in 
vzdrževanje vozila.

2. Za izvajanje odstavka 1 tega člena 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
39(9) Direktive 2007/46/ES določi in 
posodobi ustrezne tehnične specifikacije, 
ki se nanašajo na način zagotavljanja 
informacij o sistemu OBD ter popravilo in 
vzdrževanje vozila. Komisija upošteva 
trenutno informacijsko tehnologijo, 
prihajajočo tehnologijo vozil, obstoječe 
standarde ISO in možnost svetovnega 
standarda ISO. 

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da Komisija pri določanju in posodabljanju tehničnih specifikacij v zvezi z 
diagnostičnimi informacijami in informacijami o popravilu in vzdrževanju  upošteva trenutno 
in prihajajočo tehnologijo vozil ter standarde ISO.  
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 16 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija sprejme izvedbene ukrepe iz 
člena 4(3), člena 5(4) in člena 6(2) 
najkasneje do 31. decembra 2009.

Or. en

Obrazložitev

Vsi proizvajalci potrebujejo dovolj časa za uvedbo od dokončanja in začetka veljavnosti 
postopka soodločanja in komitologije.   Za nedavni Euro 5/6 za osebna vozila je Komisija 
predstavila več novih ukrepov v teku postopka komitologije, ki bo komaj končan preden 
ukrepi postanejo obvezni kot del Eura 5 od septembra 2009 dalje in proizvajalcem ne pušča 
skoraj nobenega časa za uvedbo.  To vprašanje je treba rešiti v Euro VI.
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