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Predlog spremembe 16
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog
UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o rednih tehničnih pregledih motornih vozil 
in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi 
Direktive 2009/40/ES

o rednih tehničnih pregledih motornih vozil 
in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi 
Direktive 2009/40/ES

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 17
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog
UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o rednih tehničnih pregledih motornih vozil 
in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi 
Direktive 2009/40/ES

o rednih tehničnih pregledih motornih vozil 
in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi 
Direktive 2009/40/ES

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)
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Or. fr

Predlog spremembe 18
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V Uniji so bili sprejeti številni tehnični 
standardi in zahteve za varnost vozil. Z 
rednimi tehničnimi pregledi pa je treba 
zagotoviti, da bodo vozila, ko bodo dana na 
trg, izpolnjevala varnostne standarde skozi 
celotno življenjsko dobo. Ta ureditev bi 
morala veljati za kategorije vozil, 
opredeljene v Direktivi Evropskega 
parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 
18. marca 2002 o homologaciji dvo- in 
trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi 
Direktive Sveta 92/61/EGS, Direktivi 
2007/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. septembra 2007 o 
vzpostavitvi okvira za odobritev motornih 
in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih 
delov in samostojnih tehničnih enot, 
namenjenih za taka vozila in Direktivi 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o 
homologaciji kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev, njihovih priklopnikov in 
zamenljivih vlečnih strojev ter njihovih 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot in o razveljavitvi 
Direktive 74/150/EGS.

(4) V Uniji so bili sprejeti številni tehnični 
standardi in zahteve za varnost vozil. Z 
rednimi tehničnimi pregledi pa je treba 
zagotoviti, da bodo vozila, ko so dana na 
trg, izpolnjevala varnostne standarde skozi 
celotno življenjsko dobo. Države članice bi 
lahko uvedle nacionalne zahteve v zvezi s 
tehničnimi pregledi za kategorije vozil, 
opredeljene v Direktivi Evropskega 
parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 
18. marca 2002 o homologaciji dvo- in 
trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi 
Direktive Sveta 92/61/EGS. Ta ureditev bi 
morala veljati za kategorije vozil,
opredeljene v Direktivi 2007/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za 
odobritev motornih in priklopnih vozil ter 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila,
in Direktivi Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o 
homologaciji kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev, njihovih priklopnikov in 
zamenljivih vlečnih strojev ter njihovih 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot in o razveljavitvi 
Direktive 74/150/EGS.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Kerstin Westphal
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Med ravnjo varnosti v cestnem prometu 
in številom tehničnih pomanjkljivosti vozil 
obstaja jasna povezava. Leta 2009 je na 
evropskih cestah umrlo 35 000 ljudi. Ob 
predpostavki, da je prispevek tehničnih 
pomanjkljivosti k številu smrtnih žrtev 
sorazmeren njihovemu prispevku k 
nesrečam, je več kot 2 000 smrtnih žrtev 
na leto v Uniji mogoče povezati s 
tehničnimi pomanjkljivostmi vozila. Na 
podlagi razpoložljivih študij bi se od 
900 do 1 100 nesrečam bilo mogoče 
izogniti, če bi bile sprejete ustrezne
izboljšave sistema tehničnih pregledov.

(5) Domneva se, da med ravnjo varnosti v 
cestnem prometu in tehničnimi 
pomanjkljivostmi vozil obstaja povezava.
Leta 2009 je na evropskih cestah umrlo 
35 000 ljudi. Ustrezne izboljšave sistema 
tehničnih pregledov lahko prispevajo k 
zmanjšanju števila nesreč s smrtnimi 
žrtvami.

Or. de

Obrazložitev

Znanstvena teza je vprašljiva. V policijskih preiskavah samo v Nemčiji je bilo ocenjeno, da je 
vpliv tehničnih napak na vozilih na posledice nesreč veliko manjši.

Predlog spremembe 20
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Velik del skupnih emisij cestnega 
prometa, zlasti emisij CO2, je posledica 
manjšega števila vozil s slabo delujočimi 
sistemi za nadzor emisij. Ocenjeno je, da 
5 % voznega parka povzroča 25 % vseh 
emisij onesnaževal. Ureditev z rednimi 
tehničnimi pregledi bi torej prispevala tudi 
k izboljšanju okolja z zmanjšanjem 
povprečnih emisij vozil.

(6) Velik del skupnih emisij cestnega 
prometa, zlasti emisij CO2, je posledica 
manjšega števila vozil s slabo delujočimi 
sistemi za nadzor emisij. Ocenjeno je, da 
5 % voznega parka povzroča 25 % vseh 
emisij onesnaževal.

To velja tudi za povečanje emisij delcev in 
NOx iz sodobnih motorjev, za katere je 
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potrebno obsežnejše preverjanje emisij, 
vključno z elektronskim preverjanjem 
celovitosti in delovanja lastnega sistema 
za diagnostiko na vozilu (OBD), ki se 
potrdi z obstoječim preskusom emisij iz 
izpušne cevi, da se zagotovi popoln in 
natančen preskus sistema za nadzor 
emisij, saj zgolj diagnostika na vozilu ni 
zanesljiv preskus.
Ureditev z rednimi tehničnimi pregledi bi 
torej prispevala tudi k izboljšanju okolja z 
zmanjšanjem povprečnih emisij vozil.

Or. en

Obrazložitev

Diagnostika na vozilu ni zanesljiv način ocenjevanja emisij, zato je emisije treba preveriti z 
meritvami emisij v izpušni cevi.

Predlog spremembe 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zanesljivi rezultati preiskave kažejo, 
da je 8 % nesreč, v katerih so udeleženi 
motoristi, posledica tehničnih napak ali 
pa so s slednjimi povezane. Motoristi so 
skupina udeležencev v cestnem prometu, 
za katere je značilno največje varnostno 
tveganje, število smrtnih žrtev med njimi 
pa narašča. Med smrtnimi žrtvami je 
največ voznikov mopedov: leta 2008 je na 
cestah umrlo več kot 1 400 voznikov. 
Vozila, ki jih bo treba pregledati, bodo 
torej vključevala tudi najbolj tvegano 
skupino udeležencev v cestnem prometu, 
tj. motorizirana dvo- in trikolesna vozila.

črtano

Or. fr
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Obrazložitev

V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti je treba državam članicam omogočiti, 
da same presodijo o možnosti uvedbe tehničnih pregledov tudi za motorizirana dvo- in 
trikolesna vozila. Poleg tega podatki Evropske komisije o nesrečah, v katerih so udeležena 
dvo- in trikolesna vozila, niso podkrepljeni z drugimi predhodno izvedenimi študijami.

Predlog spremembe 22
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zanesljivi rezultati preiskave kažejo, 
da je 8 % nesreč, v katerih so udeleženi
motoristi, posledica tehničnih napak ali 
pa so s slednjimi povezane. Motoristi so
skupina udeležencev v cestnem prometu, 
za katere je značilno največje varnostno 
tveganje, število smrtnih žrtev med njimi 
pa narašča. Med smrtnimi žrtvami je 
največ voznikov mopedov: leta 2008 je na 
cestah umrlo več kot 1 400 voznikov.
Vozila, ki jih bo treba pregledati, bodo 
torej vključevala tudi najbolj tvegano 
skupino udeležencev v cestnem prometu, 
tj. motorizirana dvo- in trikolesna vozila.

(7) Motoristi so skupina udeležencev v 
cestnem prometu, za katere je značilno 
največje varnostno tveganje, število 
smrtnih žrtev med njimi pa narašča. Med 
smrtnimi žrtvami je največ voznikov 
mopedov: leta 2008 je na cestah umrlo več 
kot 1 400 voznikov. Področje uporabe 
tehničnih pregledov vozil bi bilo zato treba 
razširiti tako, da bi vključevalo tudi najbolj 
tvegano skupino udeležencev v cestnem 
prometu, tj. motorizirana dvo- in trikolesna 
vozila.

Or. de

Obrazložitev

(glej tudi obrazložitev predloga spremembe uvodne izjave 5) Znanstvena teza je vprašljiva. V 
policijskih preiskavah samo v Nemčiji je bilo ocenjeno, da je vpliv tehničnih napak na vozilih 
na posledice nesreč veliko manjši. Vendar pa bi bilo treba razširiti področje uporabe.

Predlog spremembe 23
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zanesljivi rezultati preiskave kažejo, 
da je 8 % nesreč, v katerih so udeleženi 
motoristi, posledica tehničnih napak ali pa 
so s slednjimi povezane. Motoristi so 
skupina udeležencev v cestnem prometu, 
za katere je značilno največje varnostno 
tveganje, število smrtnih žrtev med njimi 
pa narašča. Med smrtnimi žrtvami je 
največ voznikov mopedov: leta 2008 je na 
cestah umrlo več kot 1 400 voznikov.
Vozila, ki jih bo treba pregledati, bodo 
torej vključevala tudi najbolj tvegano 
skupino udeležencev v cestnem prometu, 
tj. motorizirana dvo- in trikolesna vozila.

(7) Rezultati raziskav nesreč, v katerih so 
udeleženi motoristi in ki so posledica 
tehničnih napak ali pa so s slednjimi 
povezane, se med seboj zelo razlikujejo.
Na splošno se priznava, da vozniki 
motornih koles pravilno vzdržujejo svoja 
vozila in je le malo nesreč povezanih z 
njihovim tehničnim stanjem. Med 
smrtnimi žrtvami je največ voznikov 
mopedov: leta 2008 je na cestah umrlo več 
kot 1 400 voznikov.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Tehnični pregledi so suverena 
dejavnost, zato bi jih morale opravljati 
države članice ali pooblaščeni izvajalci pod 
njihovim nadzorom. Države članice bi 
morale biti še naprej odgovorne za
tehnične preglede v vseh primerih, tudi če 
nacionalni sistem dovoljuje odobritev 
zasebnih organov, med drugim tudi tistim, 
ki izvajajo popravila.

(10) Tehnični pregledi so suverena 
dejavnost, zato bi jih morale opravljati 
države članice ali pooblaščeni izvajalci pod 
njihovim nadzorom. Države članice bi 
morale biti še naprej odgovorne za
organizacijo tehničnih pregledov v vseh 
primerih, tudi če nacionalni sistem 
dovoljuje odobritev zasebnih organov, med 
drugim tudi tistih, ki izvajajo popravila.

Or. fr

Predlog spremembe 25
Preslav Borissov
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za doseganje visoke kakovosti 
pregledov po vsej Uniji bi bilo treba na 
ravni Unije določiti opremo, ki se bo 
uporabljala pri pregledih, ter način njenega 
vzdrževanja in umerjanja.

(12) Za doseganje visoke kakovosti 
pregledov po vsej Uniji bi bilo treba na 
ravni Unije določiti opremo, ki se bo 
uporabljala pri pregledih, ter način njenega 
vzdrževanja in umerjanja. Treba bi bilo 
vzpostaviti spodbude za inovacije na 
področju sistemov in postopkov pregledov 
ter opreme, ki se bo uporabljala pri 
pregledih, s čimer se omogoči nadaljnje 
zniževanje stroškov in povečanje koristi.

Or. bg

Predlog spremembe 26
Preslav Borissov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 а (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za zagotavljanje usklajevanja 
standardov in visoke kakovosti po vsej 
Evropski uniji bi se za tehnične preglede 
in opremo za njihovo izvajanje, pa tudi za 
postopke in rezultate tehničnih pregledov, 
morali uporabljati ustrezni usklajevalni 
ukrepi.

Or. bg

Predlog spremembe 27
Preslav Borissov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Rezultati pregledov se ne bi smeli 
spreminjati za komercialne namene.
Nadzorni organ lahko spremeni rezultate 
tehničnega pregleda samo, če so 
ugotovitve, do katerih pride med tehničnim 
pregledom, ki ga opravi inšpektor, očitno 
napačne.

(14) Rezultati pregledov se ne bi smeli 
spreminjati iz komercialnih razlogov.
Nadzorni organ lahko spremeni rezultate 
tehničnega pregleda in organizaciji, ki je 
izdala potrdilo, naloži ustrezne kazni
samo, če so ugotovitve, do katerih pride 
med tehničnim pregledom, ki ga opravi 
inšpektor, očitno napačne.

Or. bg

Predlog spremembe 28
Preslav Borissov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Visoki standardi tehničnih pregledov 
zahtevajo visoko raven izkušenj in 
usposobljenosti izvajalcev pregledov.
Uvesti bi bilo treba sistem usposabljanja, 
vključno z začetnim usposabljanjem in 
rednimi osvežitvenimi usposabljanji.
Opredeliti bi bilo treba prehodno obdobje, 
da bi prehod sedanjih izvajalcev pregledov 
na sistem rednih usposabljanj potekal brez 
težav.

(15) Visoki standardi tehničnih pregledov 
zahtevajo visoko raven izkušenj in 
usposobljenosti izvajalcev pregledov.
Uvesti bi bilo treba vseevropski sistem 
usposabljanja, vključno z začetnim 
usposabljanjem in rednimi osvežitvenimi 
usposabljanji. Opredeliti bi bilo treba 
prehodno obdobje, da bi prehod sedanjih 
izvajalcev pregledov na sistem rednih 
usposabljanj potekal brez težav.

Or. bg

Predlog spremembe 29
Toine Manders

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Po vsakem pregledu bi bilo treba (22) Po vsakem pregledu bi bilo treba 
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izdati potrdilo o tehničnem pregledu, ki 
med drugim vključuje podatke, povezane z 
identiteto vozila, in podatke o rezultatih 
pregleda. Da bi se zagotovilo ustrezno 
nadaljnje spremljanje tehničnih pregledov, 
bi morale države članice takšne podatke 
zbirati in jih hraniti v bazi podatkov.

izdati elektronsko potrdilo o tehničnem 
pregledu, ki med drugim vključuje 
podatke, povezane z identiteto vozila, in 
podatke o rezultatih pregleda. Da bi se 
zagotovilo ustrezno nadaljnje spremljanje 
tehničnih pregledov, bi morale države 
članice takšne podatke zbirati in jih hraniti 
v bazi podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 30
Preslav Borissov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 а (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Po uskladitvi opreme in postopkov 
bi bilo treba preverjanja in kvalifikacije 
delavcev, pristojnih za izvajanje tehničnih 
pregledov, in potrdila o pregledih, izdana 
v različnih državah članicah, vzajemno 
priznavati. S tem bi omogočili redno 
izvajanje pregledov v poljubni državi 
članici Evropske unije, s čimer bi 
odpravili potrebo, da se vozilo zaradi 
tehničnega pregleda vrača v državo 
registracije. S tem bi odpravili nepotrebne 
stroške za gospodarstvo in potrošnike ter 
zmanjšali škodljive okoljske vplive 
cestnega prometa, pa tudi tveganje nesreč.

Or. bg

Predlog spremembe 31
Preslav Borissov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Tehnični pregledi so del širše 
ureditvene sheme, ki zajema vozila skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo od 
odobritve, prek registriranja, pregledov in 
razreza. Razvoj in medsebojna povezanost 
nacionalnih elektronskih baz podatkov o 
vozilih in elektronskih baz podatkov 
proizvajalcev bi načeloma morala 
prispevati k izboljšanju učinkovitosti 
celotne upravne verige na področju vozil in 
zmanjšati stroške ter upravna bremena.
Komisija bi torej morala za ta namen 
opraviti študijo o izvedljivosti, stroških in 
koristih vzpostavitve evropske elektronske 
informativne platforme za vozila.

(25) Tehnični pregledi so del širše 
ureditvene sheme, ki zajema vozila skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo od 
odobritve, prek registriranja, pregledov in 
razreza. Razvoj in medsebojna povezanost 
nacionalnih elektronskih baz podatkov o 
vozilih in elektronskih baz podatkov 
proizvajalcev bi načeloma morala 
prispevati k izboljšanju učinkovitosti 
celotne upravne verige na področju vozil in 
zmanjšati stroške ter upravna bremena.
Komisija bi torej morala za ta namen 
opraviti študijo o optimizaciji tega 
pravnega akta in njegovi prilagoditvi 
obstoječi evropski elektronski 
informativni platformi za vozila, tj.
Evropskemu registru podjetij cestnega 
prevoza (ERRU).

Or. bg

Predlog spremembe 32
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Za dopolnitev te uredbe z dodatnimi 
tehničnimi podrobnostmi bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi 
se, kadar je to primerno, upoštevali razvoj 
zakonodaje Unije o homologaciji v zvezi s 
kategorijami vozil ter potrebe po dopolnitvi 
prilog zaradi tehničnega napredka. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med svojim 
pripravljalnim delom opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni 

(26) Za dopolnitev te direktive z dodatnimi 
tehničnimi podrobnostmi bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi 
se, kadar je to primerno, upoštevali razvoj 
zakonodaje Unije o homologaciji v zvezi s 
kategorijami vozil ter potrebe po dopolnitvi 
prilog zaradi tehničnega napredka. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med svojim 
pripravljalnim delom opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni 
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dokumenti predloženi Evropskemu 
parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno 
in na ustrezen način.

dokumenti predloženi Evropskemu 
parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno 
in na ustrezen način.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 33
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi se zagotovili enotni pogoji za
izvajanje te uredbe, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.
Izvedbena pooblastila se morajo izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

(27) Da bi se zagotovili enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.
Izvedbena pooblastila se morajo izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.
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Predlog spremembe 34
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ker cilja te uredbe, in sicer določitve 
minimalnih skupnih zahtev in usklajenih 
predpisov v zvezi z izvajanjem tehničnih 
pregledov vozil v Uniji, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči in se ta cilj 
lahko bolje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za dosego navedenega cilja.

(29) Ker cilja te direktive, in sicer 
določitve minimalnih skupnih zahtev in 
usklajenih predpisov v zvezi z izvajanjem 
tehničnih pregledov vozil v Uniji, države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči in se 
ta cilj lahko bolje doseže na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe.
V skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego 
navedenega cilja.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 35
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana zlasti 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, kakor je navedeno v členu 6 
Pogodbe o Evropski uniji.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 36
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, kakor 
je navedeno v členu 6 Pogodbe o Evropski 
uniji.

(30) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, kakor 
je navedeno v členu 6 Pogodbe o Evropski 
uniji.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 37
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta uredba dopolnjuje tehnične 
zahteve Direktive 2009/40/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 
tehničnih pregledih motornih vozil in 
njihovih priklopnikov ter razširja njeno 
področje uporabe za vključitev zlasti 
vzpostavitve centrov za izvajanje tehničnih 
pregledov in njihovih nadzornih organov 
ter imenovanja inšpektorjev, ki so 
pooblaščeni za izvajanje tehničnih 
pregledov. Zato bi bilo treba to direktivo 
razveljaviti. Poleg tega ta uredba za 

(31) Ta direktiva dopolnjuje tehnične 
zahteve Direktive 2009/40/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 
tehničnih pregledih motornih vozil in 
njihovih priklopnikov ter razširja njeno 
področje uporabe za vključitev zlasti 
vzpostavitve centrov za izvajanje tehničnih 
pregledov in njihovih nadzornih organov 
ter imenovanja inšpektorjev, ki so 
pooblaščeni za izvajanje tehničnih 
pregledov. Zato bi bilo treba to direktivo 
razveljaviti. Poleg tega ta uredba za 
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zagotovitev boljše ureditve metod 
tehničnih pregledov vključuje predpise iz 
Priporočila Komisije 2010/378/EU z dne 
5. julija 2010 o oceni napak, ugotovljenih 
med izvajanjem tehničnih pregledov v 
skladu z Direktivo 2009/40/ES –

zagotovitev boljše ureditve metod 
tehničnih pregledov vključuje predpise iz 
Priporočila Komisije 2010/378/EU z dne 
5. julija 2010 o oceni napak, ugotovljenih 
med izvajanjem tehničnih pregledov v 
skladu z Direktivo 2009/40/ES –

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 38
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavlja ureditev rednih 
tehničnih pregledov vozil.

S to direktivo se vzpostavlja ureditev 
rednih tehničnih pregledov vozil.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 39
Wim van de Camp

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

S to uredbo se vzpostavlja ureditev rednih 
tehničnih pregledov vozil.

S to direktivo se vzpostavlja ureditev 
rednih tehničnih pregledov vozil, ki se 
izvajajo na podlagi minimalnih tehničnih 
standardov in zahtev z namenom, da bi 
zagotovili visoko raven varnosti v cestnem 
prometu in varstva okolja.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva določa skupne minimalne standarde za redne tehnične preglede, a obenem upošteva 
razlike med državami članicami. Dovoljeni so višji tehnični standardi in zahteve.

Predlog spremembe 40
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za vozila, katerih 
konstrukcijsko določena hitrost presega 
25 km/h in ki sodijo v naslednje kategorije, 
določene v Direktivi 2002/24/ES, Direktivi 
2007/46/ES in Direktivi 2003/37/ES:

1. Ta direktiva se uporablja za vozila, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost 
presega 25 km/h in ki sodijo v naslednje 
kategorije, določene v Direktivi 
2002/24/ES, Direktivi 2007/46/ES in 
Direktivi 2003/37/ES:

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 41
Wim van de Camp
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za vozila, katerih 
konstrukcijsko določena hitrost presega 
25 km/h in ki sodijo v naslednje kategorije, 
določene v Direktivi 2002/24/ES, Direktivi 
2007/46/ES in Direktivi 2003/37/ES:

1. Ta direktiva se uporablja za vozila, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost 
presega 25 km/h in ki sodijo v naslednje 
kategorije, določene v Direktivi 
2002/24/ES, Direktivi 2007/46/ES in 
Direktivi 2003/37/ES:

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 42
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za vozila, katerih 
konstrukcijsko določena hitrost presega 
25 km/h in ki sodijo v naslednje kategorije, 
določene v Direktivi 2002/24/ES, Direktivi
2007/46/ES in Direktivi 2003/37/ES:

1. Ta uredba se uporablja za vozila, katerih 
konstrukcijsko določena hitrost presega 
25 km/h in ki sodijo v naslednje kategorije, 
določene v Direktivi 2007/46/ES in 
Direktivi 2003/37/ES:

Or. fr

Predlog spremembe 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dvo- ali trikolesna vozila – vozila 
kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in 

črtano
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L7e,

Or. fr

Obrazložitev

V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti je treba državam članicam omogočiti, 
da same presodijo o možnosti uvedbe tehničnih pregledov tudi za motorizirana dvo- in 
trikolesna vozila. Poleg tega podatki Evropske komisije o nesrečah, v katerih so udeležena 
dvo- in trikolesna vozila, niso podkrepljeni z drugimi predhodno izvedenimi študijami.

Predlog spremembe 44
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dvo- ali trikolesna vozila – vozila 
kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in 
L7e,

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 45
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se ne uporablja za: 2. Ta direktiva se ne uporablja za:

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.
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Predlog spremembe 46
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se ne uporablja za: 2. Ta direktiva se ne uporablja za:

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 47
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

dvo- ali trikolesna vozila – vozila kategorij 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e,

Or. fr

Predlog spremembe 48
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko uvedejo nacionalne 
zahteve glede tehničnih pregledov vozil, 
navedenih v odstavku 2 in registriranih na 
njihovem ozemlju.

3. Države članice lahko uvedejo nacionalne 
zahteve glede tehničnih pregledov vozil, 
navedenih v odstavku 1 (alinea 7) in
odstavku 2 in registriranih na njihovem 
ozemlju.
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Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je avtomatično posledica prenosa uredbe v direktivo. Vendar je pomembno, da 
se to na tej stopnji izrecno omeni. Države članice, ki uporabljajo tehnične preglede, bi morale 
imeti možnost, da jih ohranijo. Države članice, ki tehničnih pregledov ne uporabljajo, pa ne 
bi smele biti prisiljene k uvedbi takih pregledov.

Predlog spremembe 49
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

Za namene te direktive se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „dvo- ali trikolesna vozila“ pomenijo 
vsako vozilo na motorni pogon na dveh 
kolesih z ali brez bočne prikolice, 
trikolesnike in štirikolesnike;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti je treba državam članicam omogočiti, 
da same presodijo o možnosti uvedbe tehničnih pregledov tudi za motorizirana dvo- in 
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trikolesna vozila. Poleg tega podatki Evropske komisije o nesrečah, v katerih so udeležena 
dvo- in trikolesna vozila, niso podkrepljeni z drugimi predhodno izvedenimi študijami.

Predlog spremembe 51
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „tehnični pregled“ pomeni preverjanje, 
da so vsi deli in sestavni deli vozila skladni 
z varnostnimi in okoljskimi značilnostmi, 
veljavnimi v času odobritve, prve 
registracije ali dajanja v uporabo ter v 
času naknadnega opremljanja;

(9) „tehnični pregled“ pomeni pregled, s 
katerim se zagotovi, da je vozilo varno za 
uporabo na javnih cestah in skladno z 
zahtevanimi okoljskimi značilnostmi;

Or. en

Obrazložitev

Tehnični pregled delov in komponent in primerjava z zahtevami za homologacijo je 
neprimerna in nepraktična. Poleg tega, kar je še pomembneje, lahko onemogoči dostop do 
trga konkurenčnim delom enake kakovosti.

Predlog spremembe 52
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „center za izvajanje tehničnih 
pregledov“ pomeni javne ali zasebne 
organizacije ali ustanove, vključno s 
tistimi, ki izvajajo popravila vozil, ki jih za 
izvajanje tehničnih pregledov pooblasti 
država članica;

(15) „center za izvajanje tehničnih 
pregledov“ pomeni javne ali zasebne 
organizacije ali ustanove, ki jih za 
izvajanje tehničnih pregledov pooblasti 
država članica.

Or. de
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Obrazložitev

Če se pred naročilom pregleda vozila pri javni ali zasebni organizaciji ali ustanovi, ki izvaja 
popravila vozil, ali po njem izvede popravilo vozila oziroma odprava pri pregledu 
ugotovljenih pomanjkljivosti, obstaja jasno navzkrižje interesov za javno ali zasebno 
organizacijo ali ustanovo, ki opravi pregled, ki preprečuje ustrezen pregled.

Predlog spremembe 53
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Redni pregledi motornih vozil in 
njihovih priklopnikov se v skladu s to
uredbo izvajajo v državi članici, v kateri so 
registrirani.

1. Redni pregledi motornih vozil in 
njihovih priklopnikov se v skladu s to
direktivo izvajajo v državi članici, v kateri 
so registrirani.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 54
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Redni pregledi motornih vozil in 
njihovih priklopnikov se v skladu s to
uredbo izvajajo v državi članici, v kateri 
so registrirani.

1. Države članice zagotovijo, da se 
motorna vozila in njihovi priklopniki 
redno pregledujejo v skladu s to direktivo.

Or. en



PE508.009v01-00 24/59 AM\931274SL.doc

SL

Obrazložitev

Predlagani pogoj bi onemogočil izvajanje tehničnih pregledov v drugi državi članici, ki ni 
država članica, v kateri je vozilo registrirano.

Predlog spremembe 55
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalci vozil centrom za izvajanje 
tehničnih pregledov ali, kadar je ustrezno, 
pristojnim organom zagotovijo dostop do 
tehničnih podatkov, potrebnih za izvajanje 
tehničnih pregledov, ki so določeni v 
Prilogi I. Komisija sprejme podrobne 
predpise o postopkih za dostop do 
tehničnih podatkov iz Priloge I v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 16(2).

3. Proizvajalci vozil centrom za izvajanje 
tehničnih pregledov in neodvisnim 
serviserjem ali, kadar je ustrezno, 
pristojnim organom zagotovijo dostop do 
tehničnih podatkov, potrebnih za izvajanje 
tehničnih pregledov, ki so določeni v 
Prilogi I. Komisija sprejme podrobne 
predpise o postopkih za dostop do 
tehničnih podatkov iz Priloge I v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 16(2).

Or. en

Obrazložitev

V pripravo vozila pred pregledom in morebitna potrebna popravila, če vozilo ne opravi 
preskusa, je vključenih več neodvisnih serviserjev. Ti serviserji potrebujejo merila za uspešno 
ali neuspešno opravljen preskus, da lahko vozila ustrezno pripravijo ali popravijo. Te 
informacije so pomembne, saj so vozila vse bolj odvisna od proizvajalca vozila in modela.

Predlog spremembe 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozila kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e in L7e: štiri leta po datumu, ko je bilo 
vozilo prvič registrirano, nato čez dve leti, 

črtano
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nato pa vsako leto;

Or. fr

Obrazložitev

V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti je treba državam članicam omogočiti, 
da same presodijo o možnosti uvedbe tehničnih pregledov tudi za motorizirana dvo- in 
trikolesna vozila. Poleg tega podatki Evropske komisije o nesrečah, v katerih so udeležena 
dvo- in trikolesna vozila, niso podkrepljeni z drugimi predhodno izvedenimi študijami.

Predlog spremembe 57
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozila kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e in L7e: štiri leta po datumu, ko je bilo 
vozilo prvič registrirano, nato čez dve leti, 
nato pa vsako leto;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 58
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozila kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e in L7e: štiri leta po datumu, ko je bilo 
vozilo prvič registrirano, nato čez dve leti,
nato pa vsako leto;

– vozila kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e in L7e: štiri leta po datumu, ko je bilo 
vozilo prvič registrirano, nato pa vsaki dve 
leti;

Or. de

Obrazložitev

Pri tehtanju pogostosti pregledov je poleg morebitnih izboljšav treba upoštevati tudi stroške 
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za uporabnike, ki plačajo stroške pregleda. Odkrivanje tehničnih napak se bo izboljšalo samo 
s povečanjem temeljitosti, če se pregledi opravljajo le površno, pa tudi večja pogostost 
pregledov ne bo pomagala.

Predlog spremembe 59
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozila kategorije M1, N1 in O2: štiri leta 
po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato čez dve leti, nato pa 
vsako leto;

– vozila kategorij M1, N1 in O2: štiri leta 
po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato pa vsaki dve leti;

Or. de

Obrazložitev

Pri tehtanju pogostosti pregledov je poleg morebitnih izboljšav treba upoštevati tudi stroške 
za uporabnike, ki plačajo stroške pregleda. Odkrivanje tehničnih napak se bo izboljšalo samo 
s povečanjem temeljitosti, če se pregledi opravljajo le površno, pa tudi večja pogostost 
pregledov ne bo pomagala.

Predlog spremembe 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozila kategorije M1, N1 in O2: štiri leta 
po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato čez dve leti, nato pa 
vsako leto;

– vozila kategorij M1, N1 in O2: štiri leta 
po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato pa vsaki dve leti;

Or. fr

Obrazložitev

V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti je treba državam članicam omogočiti, 
da same presodijo o možnosti uvedbe pogostejših tehničnih pregledov. Poleg tega se zdi, da 
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dodatni stroški, ki bi nastali, če bi se tehnični pregledi izvajali vsako leto, niso utemeljeni z 
dejansko dodano vrednostjo takega ukrepa.

Predlog spremembe 61
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozila kategorije M1, ki so registrirana 
kot taksiji ali reševalna vozila, vozila 
kategorije M2, M3, N2, N3, T5, O3 in O4:
eno leto po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato pa vsako leto.

– vozila kategorije M1, ki so registrirana 
kot taksiji ali reševalna vozila, vozila 
kategorij M2, M3, N2, N3, T5, O3 in O4:
dve leti po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato pa vsaki dve leti.

Or. de

Obrazložitev

Odkrivanje tehničnih napak se bo izboljšalo samo s povečanjem temeljitosti, če se pregledi 
opravljajo le površno, pa tudi večja pogostost pregledov ne bo pomagala. Večje število 
pregledov ne prinaša pomembnih učinkov.

Predlog spremembe 62
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar kilometrina vozila kategorije M1 
ali N1 ob prvem tehničnem pregledu po 
prvi registraciji vozila znaša 160 000 km, 
se nadaljnji tehnični pregledi vozila 
izvajajo vsako leto.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Povezava med prevoženimi kilometri ali starostjo vozil in pomanjkljivo varnostjo je 
vprašljiva. Starejša vozila niso pogosteje udeležena v prometnih nesrečah kot nova vozila.
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Predlog spremembe 63
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ne glede na datum zadnjega tehničnega 
pregleda vozila lahko pristojni organ 
zahteva, da se tehnični pregled ali dodaten 
pregled vozila opravi pred datumom iz 
odstavkov 1 in 2, in sicer v naslednjih 
primerih:

črtano

– po nesreči, ki je povzročila resno škodo 
na glavnih sestavnih delih vozila, 
povezanih z varnostjo, kot so kolesa, 
vzmetenje, deformacijske cone, krmilo ali 
zavore,
– če so bili sistemi, povezani z varnostjo in 
okoljem, in sestavni deli vozila 
spremenjeni,
– v primeru spremembe imetnika potrdila 
o registraciji vozila.

Or. de

Obrazložitev

Poudarek te zakonodajne pobude je izboljšanje tehničnih pregledov. Ni jasno, zakaj bi moral 
nenadoma obstajati sum o tehnični pomanjkljivosti vozila, ko se spremeni njegov lastnik.

Predlog spremembe 64
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

po cestnem pregledu;

Or. fr
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Predlog spremembe 65
Preslav Borissov

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
ali, če je to ustrezno, pristojni organ, ki je 
opravil tehnični pregled vozila, za 
navedeno vozilo izda potrdilo o tehničnem 
pregledu, ki vsebuje vsaj elemente iz 
Priloge IV.

1. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
ali, če je to ustrezno, pristojni organ, ki je 
opravil tehnični pregled vozila, za 
navedeno vozilo izda potrdilo o tehničnem 
pregledu, ki vsebuje vsaj elemente iz 
Priloge IV. Potrdila o pregledih, izdana v 
različnih državah članicah, se po obdobju 
usklajevanja pravil in tehničnih pregledov 
vzajemno priznavajo po vsej Evropski 
uniji.

Or. bg

Obrazložitev

Vzajemno priznavanje potrdil o pregledih v EU, ki bi sledilo obdobju usklajevanja zadevnih 
pravil, bi gospodarstvu in potrošnikom prihranilo nepotrebne stroške, ki so posledica 
vračanja vozil v državo članico registracije zaradi tehničnega pregleda.

Predlog spremembe 66
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
ali, če je to ustrezno, pristojni organ, ki je 
opravil tehnični pregled vozila, za 
navedeno vozilo izda potrdilo o tehničnem 
pregledu, ki vsebuje vsaj elemente iz 
Priloge IV.

1. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
ali, če je to ustrezno, pristojni organ, ki je 
opravil tehnični pregled vozila, za 
navedeno vozilo izda elektronsko potrdilo 
o tehničnem pregledu, ki vsebuje vsaj 
elemente iz Priloge IV.

Or. en
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Predlog spremembe 67
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
ali, če je to ustrezno, pristojni organ osebi, 
ki pripelje vozilo na tehnični pregled, 
zagotovi potrdilo o tehničnem pregledu ali 
v primeru elektronsko izdanega potrdila o 
tehničnem pregledu ustrezno potrjen izpis 
takšnega potrdila.

2. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
ali, če je to ustrezno, pristojni organ osebi, 
ki pripelje vozilo na tehnični pregled,
nemudoma zagotovi potrdilo o tehničnem 
pregledu ali v primeru elektronsko 
izdanega potrdila o tehničnem pregledu 
ustrezno potrjen izpis takšnega potrdila.

Or. en

Predlog spremembe 68
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Centri za izvajanje tehničnih pregledov 
od datuma začetka veljavnosti te uredbe in 
največ 3 leta po tem datumu pristojnemu 
organu države članice po elektronski poti 
sporočajo podatke, ki so navedeni v 
potrdilih o tehničnem pregledu, ki jih 
izdajo. To sporočanje se opravi v 
ustreznem času po izdaji potrdil o 
tehničnem pregledu. Do tega datuma lahko 
centri za izvajanje tehničnih pregledov te 
podatke sporočajo pristojnim organom na 
druge načine. Pristojni organ hrani te 
podatke 36 mesecev od datuma njihovega 
prejema.

3. Centri za izvajanje tehničnih pregledov 
od datuma začetka veljavnosti te direktive
in največ 3 leta po tem datumu pristojnemu 
organu države članice po elektronski poti 
sporočajo podatke, ki so navedeni v 
potrdilih o tehničnem pregledu, ki jih 
izdajo. To sporočanje se opravi v 
ustreznem času po izdaji potrdil o 
tehničnem pregledu. Do tega datuma lahko 
centri za izvajanje tehničnih pregledov te 
podatke sporočajo pristojnim organom na 
druge načine. Pristojni organ hrani te 
podatke 36 mesecev od datuma njihovega 
prejema.

Or. de
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Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 69
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Centri za izvajanje tehničnih pregledov 
od datuma začetka veljavnosti te uredbe in 
največ 3 leta po tem datumu pristojnemu 
organu države članice po elektronski poti 
sporočajo podatke, ki so navedeni v 
potrdilih o tehničnem pregledu, ki jih 
izdajo. To sporočanje se opravi v 
ustreznem času po izdaji potrdil o 
tehničnem pregledu. Do tega datuma lahko 
centri za izvajanje tehničnih pregledov te 
podatke sporočajo pristojnim organom na 
druge načine. Pristojni organ hrani te 
podatke 36 mesecev od datuma njihovega 
prejema.

3. Centri za izvajanje tehničnih pregledov 
od datuma začetka veljavnosti te direktive
in največ 3 leta po tem datumu pristojnemu 
organu države članice po elektronski poti 
sporočajo podatke, ki so navedeni v 
potrdilih o tehničnem pregledu, ki jih 
izdajo. To sporočanje se opravi v 
ustreznem času po izdaji potrdil o 
tehničnem pregledu. Do tega datuma lahko 
centri za izvajanje tehničnih pregledov te 
podatke sporočajo pristojnim organom na 
druge načine. Pristojni organ hrani te 
podatke 36 mesecev od datuma njihovega 
prejema.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 70
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Rezultati tehničnega pregleda se 
sporočijo organu za registracijo vozila. To 
obvestilo vsebuje podatke iz potrdila o 
tehničnem pregledu.

5. Rezultati tehničnega pregleda se
nemudoma sporočijo organu za 
registracijo vozila. To obvestilo vsebuje 
podatke iz potrdila o tehničnem pregledu.

Or. en

Predlog spremembe 71
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zahteve, ki so določene v točki 1 
Priloge VI, ne veljajo za inšpektorje, ki jih 
pristojni organi držav članic ali center za 
izvajanje tehničnih pregledov zaposlijo na 
datum začetka uporabe te uredbe. Države 
članice tem inšpektorjem izdajo 
enakovredno potrdilo.

3. Zahteve, ki so določene v točki 1 
Priloge VI, ne veljajo za inšpektorje, ki jih 
pristojni organi držav članic ali center za 
izvajanje tehničnih pregledov zaposlujejo
na datum začetka uporabe te direktive.
Države članice tem inšpektorjem izdajo 
enakovredno potrdilo.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 72
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zahteve, ki so določene v točki 1 
Priloge VI, ne veljajo za inšpektorje, ki jih 
pristojni organi držav članic ali center za 
izvajanje tehničnih pregledov zaposlijo na 
datum začetka uporabe te uredbe. Države 
članice tem inšpektorjem izdajo 
enakovredno potrdilo.

3. Zahteve, ki so določene v točki 1 
Priloge VI, ne veljajo za inšpektorje, ki jih 
pristojni organi držav članic ali center za 
izvajanje tehničnih pregledov zaposlujejo
na datum začetka uporabe te direktive.
Države članice tem inšpektorjem izdajo 
enakovredno potrdilo.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 73
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
obvesti osebo, ki pripelje vozilo na 
pregled, o potrebnih popravilih, ki jih je 
treba opraviti, in ne spreminja rezultatov 
pregleda za komercialne namene.

5. Center za izvajanje tehničnih pregledov 
obvesti osebo, ki pripelje vozilo na 
pregled, o objektivno potrebnih popravilih, 
ki jih je treba opraviti.

Or. en

Predlog spremembe 74
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalno 
kontaktno točko, pristojno za izmenjavo 
informacij z drugimi državami članicami in 

1. Države članice določijo nacionalno 
kontaktno točko, pristojno za izmenjavo 
informacij z drugimi državami članicami in 
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Komisijo glede uporabe te uredbe. Komisijo glede uporabe te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 75
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalno 
kontaktno točko, pristojno za izmenjavo 
informacij z drugimi državami članicami in 
Komisijo glede uporabe te uredbe.

1. Države članice določijo nacionalno 
kontaktno točko, pristojno za izmenjavo 
informacij z drugimi državami članicami in 
Komisijo glede uporabe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 76
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice imena in kontaktne 
podatke svojih kontaktnih točk pošljejo 
Komisiji najpozneje [eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe] in jo nemudoma 
obvestijo o vseh spremembah teh 
podatkov. Komisija sestavi seznam vseh 

2. Države članice imena in kontaktne 
podatke svojih kontaktnih točk pošljejo 
Komisiji najpozneje [eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive] in jo nemudoma 
obvestijo o vseh spremembah teh 
podatkov. Komisija sestavi seznam vseh 
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nacionalnih kontaktnih točk in ga pošlje 
državam članicam.

nacionalnih kontaktnih točk in ga pošlje 
državam članicam.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 77
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov in 
proizvajalci vozil.

Komisija vzpostavi elektronsko 
informativno platformo za vozila za 
namen izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov, proizvajalci 
merilnih naprav in opreme, ki se 
uporablja za tehnične preglede iz te 
uredbe, neodvisnimi proizvajalci sestavnih 
delov in sistemskih sklopov vozil ter 
proizvajalci vozil.

Or. de

Obrazložitev

Za usklajevanje različnih standardov pregledov je nujna skupna podatkovna platforma. Ker 
pa delovanje te platforme ne bi smelo prinesti zgolj kopičenja podatkov v rokah Komisije, 
temveč bi platforma morala zagotavljati pomembne podatke za izboljšanje vozil ter njihovih 
pregledov in nadzora, je treba razširiti področje uporabe.

Predlog spremembe 78
Preslav Borissov
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov in 
proizvajalci vozil.

Komisija preuči možnosti za optimizacijo 
tega pravnega akta in njegovo 
prilagoditev obstoječi elektronski 
informativni platformi za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov in 
proizvajalci vozil.

Or. bg

Obrazložitev

Če naj bi države članice uporabljale obstoječe elektronske informativne platforme za vozila, 
bi to pomagalo preprečiti dodatno upravno breme in finančne stroške vzpostavitve novega 
elektronskega instrumenta ter preprečiti podvajanje zbiranja podatkov.

Predlog spremembe 79
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov in 
proizvajalci vozil.

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov, proizvajalci 
vozil in proizvajalci opreme, ki se 
uporablja za tehnične preglede.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov in
proizvajalci vozil.

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
izvajanje tehničnih pregledov, proizvajalci 
vozil in neodvisnimi serviserji.

Or. en

Obrazložitev

Dostopa do rezultatov pregledov ne bi smeli omejiti samo na nekatere akterje na trgu . S tem 
bi jim zagotovili prednostni dostop do informacij, kar bi lahko imelo protikonkurenčni učinek. 
Zato bi morale te informacije biti na voljo tudi drugim zainteresiranim ponudnikom 
poprodajnih storitev.

Predlog spremembe 81
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila za namen 
izmenjave informacij o podatkih, 
povezanih s tehničnimi pregledi, in sicer 
med pristojnimi organi držav članic, 
pristojnimi za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centri za 
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izvajanje tehničnih pregledov in
proizvajalci vozil.

izvajanje tehničnih pregledov, proizvajalci 
vozil in neodvisnimi serviserji.

Or. en

Obrazložitev

Dostopa do rezultatov pregledov ne bi smeli omejiti samo na nekatere akterje na trgu (npr. 
proizvajalce vozil). S tem bi jim zagotovili prednostni dostop do informacij, kar bi lahko imelo 
protikonkurenčni učinek.
Zato bi morale te informacije biti na voljo tudi drugim zainteresiranim ponudnikom 

poprodajnih storitev.

Predlog spremembe 82
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi te preučitve predloži in oceni 
različne možnosti politike, vključno z 
možnostjo umika zahteve za dokazilo o 
opravljenem tehničnem pregledu, kot 
določa člen 10. Komisija v dveh letih po 
datumu začetka uporabe te uredbe
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča 
o rezultatih preučitve in k poročilu 
predloži zakonodajni predlog, če je to 
primerno.

Namen te platforme je organom držav 
članic, pristojnim za tehnične preglede, 
registracijo in odobritev vozila, centrom 
za izvajanje tehničnih pregledov, 
proizvajalcem merilnih naprav in opreme, 
ki se uporablja za tehnične preglede iz te
uredbe, neodvisnim proizvajalcem 
sestavnih delov in sistemskih sklopov vozil 
ter proizvajalcem vozil zagotoviti podatke 
iz te zbirke podatkov, ki jih potrebujejo za 
izboljšanje varnosti vozil oz. izboljšanje 
tehničnih pregledov vozil.  Pri 
zagotavljanju podatkov Komisija poskrbi, 
da so podatkovni nizi jasno ločeni glede 
na uporabo in uporabnika, ter vsakokrat 
zagotovi le podatke, ki so potrebni za 
izboljšanje. Pri dvomih o potrebi po 
podatkih odloča odbor iz člena 16.

Or. de

Obrazložitev

Za usklajevanje različnih standardov pregledov je nujna skupna podatkovna platforma. Ker 
pa delovanje te platforme ne bi smelo prinesti zgolj kopičenja podatkov v rokah Komisije, 
temveč bi platforma morala zagotavljati pomembne podatke za izboljšanje vozil ter njihovih 
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pregledov in nadzora, je treba razširiti področje uporabe.

Predlog spremembe 83
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi te preučitve predloži in oceni 
različne možnosti politike, vključno z 
možnostjo umika zahteve za dokazilo o 
opravljenem tehničnem pregledu, kot 
določa člen 10. Komisija v dveh letih po 
datumu začetka uporabe te uredbe
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
rezultatih preučitve in k poročilu predloži
zakonodajni predlog, če je to primerno.

Na podlagi te preučitve predloži in oceni 
različne možnosti politike, vključno z 
možnostjo umika zahteve za dokazilo o 
opravljenem tehničnem pregledu, kot 
določa člen 10. Komisija v dveh letih po 
datumu začetka uporabe te direktive
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
rezultatih preučitve in poročilu priloži
zakonodajni predlog, če je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 84
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 17 se podeli za 
nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo iz člena 17 se podeli za 
nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te direktive].

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
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vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 85
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 17 se podeli za 
nedoločen čas od [datum začetka
veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 17 se prenese na Komisijo 
za obdobje petih let od [datum začetka
veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi 
poročilo o prenesenem pooblastilu 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem vsakega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Primernejše je začasno obdobje za prenos pooblastila. Komisija bi morala pripraviti poročilo 
o delovanju delegiranih aktov.

Predlog spremembe 86
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te
uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni.
Navedene kazni so učinkovite, sorazmerne, 
odvračilne in nediskriminatorne.

1. Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te
direktive, in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da bi zagotovile izvrševanje teh 
kazni. Navedene kazni so učinkovite, 
sorazmerne, odvračilne in 
nediskriminatorne.
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Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 87
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te
uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni.
Navedene kazni so učinkovite, sorazmerne, 
odvračilne in nediskriminatorne.

1. Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te
direktive, in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da bi zagotovile izvrševanje teh 
kazni. Navedene kazni so učinkovite, 
sorazmerne, odvračilne in 
nediskriminatorne.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 88
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice obvestijo Komisijo o teh 
pravilih najpozneje do [eno leto od datuma 
začetka uporabe te uredbe] in tudi 
nemudoma obvestijo Komisijo o vseh 
poznejših spremembah, ki vplivajo na ta 

3. Države članice obvestijo Komisijo o teh 
pravilih najpozneje do [eno leto od datuma 
začetka uporabe te direktive] in tudi 
nemudoma obvestijo Komisijo o vseh 
poznejših spremembah, ki vplivajo na ta 
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pravila. pravila.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 89
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice obvestijo Komisijo o teh 
pravilih najpozneje do [eno leto od datuma 
začetka uporabe te uredbe] in tudi 
nemudoma obvestijo Komisijo o vseh 
poznejših spremembah, ki vplivajo na ta 
pravila.

3. Države članice obvestijo Komisijo o teh 
pravilih najpozneje do [eno leto od datuma 
začetka uporabe te direktive] in tudi 
nemudoma obvestijo Komisijo o vseh 
poznejših spremembah, ki vplivajo na ta 
pravila.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 90
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prostori in oprema za preglede iz 
člena 11, ki do [datum začetka uporabe te
uredbe] niso skladni z minimalnimi 
zahtevami iz Priloge V, se lahko 

1. Prostori in oprema za preglede iz 
člena 11, ki do [datum začetka uporabe te
direktive] niso skladni z minimalnimi 
zahtevami iz Priloge V, se lahko 
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uporabljajo za izvajanje tehničnih 
pregledov največ pet let po navedenem 
datumu.

uporabljajo za izvajanje tehničnih 
pregledov največ pet let po navedenem 
datumu.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 91
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prostori in oprema za preglede iz 
člena 11, ki do [datum začetka uporabe te
uredbe] niso skladni z minimalnimi 
zahtevami iz Priloge V, se lahko 
uporabljajo za izvajanje tehničnih 
pregledov največ pet let po navedenem 
datumu.

1. Prostori in oprema za preglede iz 
člena 11, ki do [datum začetka uporabe te
direktive] niso skladni z minimalnimi 
zahtevami iz Priloge V, se lahko 
uporabljajo za izvajanje tehničnih 
pregledov največ pet let po navedenem 
datumu.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 92
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice začnejo uporabljati 2. Države članice začnejo uporabljati 
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zahteve iz Priloge VII najpozneje pet let po 
datumu začetka uporabe te uredbe.

zahteve iz Priloge VII najpozneje pet let po 
datumu začetka uporabe te direktive.

Or. de

Obrazložitev

(Gl. utemeljitev predloga spremembe naslova.)

Predlog spremembe 93
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice začnejo uporabljati 
zahteve iz Priloge VII najpozneje pet let po 
datumu začetka uporabe te uredbe.

2. Države članice začnejo uporabljati 
zahteve iz Priloge VII najpozneje pet let po 
datumu začetka uporabe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Terminologija v skladu z direktivo.

Predlog spremembe 94
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2009/40/ES in Priporočilo 
Komisije 2010/378/EU se razveljavita z 
učinkom od [datum začetka uporabe te
uredbe].

Direktiva 2009/40/ES in Priporočilo 
Komisije 2010/378/EU se razveljavita z 
učinkom od [datum začetka uporabe te
direktive].

Or. de
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Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 95
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2009/40/ES in Priporočilo 
Komisije 2010/378/EU se razveljavita z 
učinkom od [datum začetka uporabe te
uredbe].

Direktiva 2009/40/ES in Priporočilo 
Komisije 2010/378/EU se razveljavita z 
učinkom od [datum začetka uporabe te
direktive].

Or. en

Predlog spremembe 96
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.
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Predlog spremembe 97
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 98
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od [12 mesecev po začetku 
njene veljavnosti].

Uporablja se od [24 mesecev po začetku 
njene veljavnosti].

Or. en

Predlog spremembe 99
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah.

Ta direktiva je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah.

Or. de

Obrazložitev

Uredba tu ni ustrezen pravni akt. Cilj tega zakona, torej z rednimi tehničnimi pregledi kar 
najbolj zmanjšati število prometnih nesreč, je mogoče doseči tudi z blažjim pravnim 
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instrumentom, veljavnim v nacionalni zakonodaji. Teza, na kateri temelji ta predlog, je 
vprašljiva. Ker teh dvomov ni mogoče ovreči, je treba dati prednost direktivi kot 
sorazmernejšemu instrumentu.

Predlog spremembe 100
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah.

Ta direktiva je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 101
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Usmeritev žarometa ni 
v mejah, določenih v 
zahtevah.

4.1.2 Poravnava Z uporabo 
naprave za 
usmeritev 
žarometa ali 
zaslona določite 
horizontalno 
usmeritev vsakega 
žarometa za 
kratek svetlobni 
pramen.

Predlog spremembe Parlamenta

a) Usmeritev žarometa 
ni v mejah, določenih 
v zahtevah.

4.1.2 Poravnava Z uporabo 
naprave za 
usmeritev 
žarometa in 
elektronske 
kontrolne 
naprave za 
nadzor dinamične 

b) Preverite delovanje 
in poravnavo 
dinamičnega sistema 
žarometa.



PE508.009v01-00 48/59 AM\931274SL.doc

SL

funkcionalnosti, 
kadar je 
primerno, 
določite 
horizontalno in 
vertikalno
poravnavo 
vsakega žarometa 
za kratek 
svetlobni pramen.

Or. en

Obrazložitev

Vertikalne meritve so pomembnejše merilo poravnave in bi jih bilo zato treba vključiti.

Da bi zagotovili natančno usmeritev žarometa in prilagoditev goriščne razdalje, je potrebna 
naprava za usmeritev žarometa, še zlasti za visokointenzivnostno osvetlitev in dinamično 
regulirane sisteme. Tega ni mogoče ustrezno zagotoviti zgolj z merilnim zaslonom. Za 
dinamično regulirane sisteme žarometov z visokointenzivnostnim svetlobnim virom bi bilo 
treba uporabiti elektronsko kontrolno napravo skupaj z ustreznim merilnikom usmeritve 
žarometov.

Predlog spremembe 102
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami 
(Število žarometov, ki 
svetijo hkrati).

4.1.3 Stikala Vizualni pregled 
in pregled 
delovanja.

(b) Delovanje 
kontrolne naprave je 
oslabljeno.

Predlog spremembe Parlamenta

4.1.3 Stikala Vizualni pregled 
in pregled 
delovanja, po 
potrebi z 

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami 
(Število žarometov, ki 
svetijo hkrati).
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elektronsko 
kontrolno 
napravo.

(b) Delovanje 
upravljalne naprave je 
oslabljeno.

Or. en

Obrazložitev

Za ustrezen preskus samodejnih upravljalnih stikal žarometa (npr. pomoč za dolgi svetlobni 
pramen) bi bilo treba opraviti pregled z elektronsko kontrolno napravo, da se preveri 
pravilno delovanje.

Predlog spremembe 103
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) Naprava ne deluje.4.1.5. Naprava za 
nastavljanje naklona 
žarometa (če je 
obvezno)

Vizualni pregled 
in pregled 
delovanja, če je to 
mogoče.

(b) Ročne naprave ni 
mogoče upravljati z 
vozniškega sedeža.

Predlog spremembe Parlamenta

(a) Naprava ne deluje.4.1.5. Naprava za 
nastavljanje naklona 
žarometa (če je 
obvezno)

Vizualni pregled 
in pregled 
delovanja, po 
potrebi z 
elektronsko 
kontrolno 
napravo.

(b) Ročne naprave ni 
mogoče upravljati z 
vozniškega sedeža.

Or. en

Obrazložitev

Za ustrezen preskus delovanja naprave za samodejno nastavljanje naklona žarometa bi bilo 
treba opraviti pregled z elektronsko kontrolno napravo, da se zagotovi pravilno delovanje 
naprave za nastavljanje naklona žarometa.

Predlog spremembe 104
Wim van de Camp
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami.

4.3.2. Stikala Vizualni pregled 
in pregled 
delovanja. (b) Delovanje 

kontrolne naprave je 
oslabljeno.

Predlog spremembe Parlamenta

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami.
(b) Delovanje 
upravljalne naprave je 
oslabljeno.

4.3.2 Stikala zavornih 
luči – luči zavore v 
sili

Vizualni pregled 
in pregled 
delovanja z 
elektronsko 
kontrolno 
napravo za 
spreminjanje 
vhodne vrednosti 
senzorja 
zavornega pedala 
in preverjanje 
delovanja luči 
zavore v sili.

(c) Funkcije luči 
zavore v sili ne 
delujejo ali ne 
delujejo pravilno.

Or. en

Obrazložitev

Z elektronsko kontrolno napravo bi bilo treba ustvariti vhodne signale senzorja zavornega 
pedala za preverjanje pravilnega delovanja funkcije luči zavore v sili (vključno s samodejnim 
vklopom varnostne luči), ki se nato potrdi z neposrednim opazovanjem.

Predlog spremembe 105
Wim van de Camp

Predlog uredbe
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Priloga II – točka 4.5.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.5.2 Usmeritev (X)(2) Pregled delovanja 
z uporabo naprave 
za usmeritev
žarometov.

Žaromet za meglo ni 
horizontalno 
usmerjen, ko svetlobni 
pramen proizvede 
ločnico.

Predlog spremembe Parlamenta

4.5.2 Poravnava
(X)(2)

Pregled delovanja 
z uporabo naprave 
za usmeritev 
žarometov.

Žaromet za meglo ni 
horizontalno in 
vertikalno poravnan, 
ko svetlobni pramen 
proizvede ločnico.

Or. en

Obrazložitev

Vertikalne meritve so pomembnejše merilo poravnave in bi jih bilo zato treba vključiti.

Predlog spremembe 106
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Priloga II – točka 5.3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) Nezanesljiva 
pritrditev amortizerjev 
na podvozje ali os.

5.3.2. Amortizerji Vizualni pregled, 
ko je vozilo nad 
jaškom ali na 
dvigalu, ali z 
uporabo posebne 
opreme, če je ta 
na voljo.

(b) Poškodovan 
amortizer, ki kaže 
znake močnega 
puščanja ali slabega 
delovanja.

Predlog spremembe Parlamenta

(a) Nezanesljiva 
pritrditev amortizerjev 
na podvozje ali os.

5.3.2. Amortizerji Vizualni pregled, 
ko je vozilo nad 
jaškom ali na 
dvigalu z uporabo (b) Poškodovan 
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posebne opreme. amortizer, ki kaže 
znake močnega 
puščanja ali slabega 
delovanja.

Or. en

Obrazložitev

Objektivna ocena učinkovitosti dušenja obes vozila je mogoča le s strojem za preskušanje 
dušenja. Za elektronsko krmiljene obese vozila bi bilo treba uporabiti elektronsko kontrolno 
napravo za pregled obes vozila, medtem ko se s strojem za preskušanje dušenja istočasno 
opravljajo meritve za oceno pravilnega delovanja sistema. Predlaga se, da 30-odstotna 
razlika med levo in desno stranjo iste osi predstavlja praktično in realistično merilo za 
uspešno/neuspešno opravljen preskus.

Predlog spremembe 107
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Priloga II – točka 5.3.2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) Bistvena razlika 
med levo in desno 
stranjo.

5.3.2.1 Preskušanje 
učinkovitosti dušenja

Uporabite 
posebno opremo 
in primerjajte 
razliko na levi in 
desni strani in/ali 
absolutne 
vrednosti, ki jih je 
navedel 
proizvajalec.

(b) Navedene 
najmanjše vrednosti 
niso dosežene.

Predlog spremembe Parlamenta

(a) Bistvena razlika 
med levo in desno 
stranjo.

(b) Vrednosti 
razmerja dušenja niso 
dosežene.

5.3.2.1 Preskušanje 
učinkovitosti dušenja

Uporabite stroj za 
preskušanje 
dušenja in 
primerjajte razliko 
na levi in desni 
strani ter 
vrednosti
razmerja dušenja, 
ki jih je navedel 
proizvajalec, če te 
vrednosti 

(c) Razlika izmerjenih 
vrednosti med levo in 
desno stranjo iste osi 
večja od 30 %
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presegajo splošno 
mejno vrednost za 
razmerje dušenja 
0,1

Or. en

Obrazložitev

Objektivna ocena učinkovitosti dušenja obes vozila je mogoča le s strojem za preskušanje 
dušenja. Za elektronsko krmiljene obese vozila bi bilo treba uporabiti elektronsko kontrolno 
napravo za pregled obes vozila, medtem ko se s strojem za preskušanje dušenja istočasno 
opravljajo meritve za oceno pravilnega delovanja sistema.

Predlaga se, da 30-odstotna razlika med levo in desno stranjo iste osi predstavlja praktično 
in realistično merilo za uspešno/neuspešno opravljen preskus.

Predlog spremembe 108
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Priloga II – točka 8.2.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.2.2 Motnost Vozila, 
registrirana ali dana v promet 
pred 1. januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega plina, 
ki jo je treba meriti med 
prostim pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, ki 
jo dovoljuje regulator) z 
ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko.

(a) Za vozila, ki so prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah,

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko preskušajo 
brez predhodnega ogrevanja, 
čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je motor 
ogret in v zadovoljivem 
mehanskem stanju.

(b) Če tega podatka ni 
ali v zahtevah ni 
dovoljena uporaba 
referenčnih vrednosti,
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2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1,

za tlačno polnjene 
motorje s 
turbopuhalom: 3,0 m-1,

ali za vozila, določena v 
zahtevah ali

prvič registrirana ali 
dana v promet po 
datumu, navedenem v 
zahtevah,

(i) Motor je popolnoma 
ogret, na primer temperatura 
motornega olja, merjena s 
tipalom v cevi paličice za 
merjenje ravni olja, mora 
znašati vsaj 80 °C, ali 
normalno temperaturo
delovanja, če je nižja, 
temperatura bloka motorja, 
merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, pa
mora biti vsaj enakovredna. 
Če je ta meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 
normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, na 
primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.

1,5 m-1.7

(ii) Izpušni sistem se očisti z 
vsaj tremi cikli pospeševanja 
ali z enakovredno metodo.

(c) Postopek preskusa:

1.  Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo morata 
pred začetkom vsakega cikla 
pospeševanja doseči vrtilno 
frekvenco prostega teka. Pri 
težkih dizelskih motorjih to 
pomeni, da je treba počakati 
vsaj 10 sekund po sprostitvi 
pedala za plin.

2. Za sprožitev vsakega cikla 
pospeševanja se mora na 
pedal za plin pritisniti hitro 
in do konca (v manj kakor 
eni sekundi), pedal pa je 
treba držati pritisnjen, 
vendar ne sunkovito, da se 
doseže največji dovod goriva 
iz tlačilke za vbrizgavanje 
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goriva.

3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor doseže 
število vrtljajev, pri katerih 
se začne zapora dovoda 
goriva, ali pri vozilih z 
avtomatskimi prenosi hitrost, 
ki jo predeli proizvajalec, ali 
če ti podatki niso na voljo, 
dve tretjini števila vrtljajev, 
pri katerih se začne zapora 
dovoda goriva, preden se 
sprosti pedal za plin. To se 
lahko preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, da 
se omogoči, da preteče 
dovolj časa od začetnega 
pritiska na pedalo za plin do 
njene sprostitve, kar naj pri 
vozilih kategorije 1 in 2 
Priloge 1 znaša vsaj dve 
sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje vrednosti 
vsaj zadnjih treh ciklov 
pospeševanja presegajo 
mejno vrednost. To se lahko 
izračuna brez upoštevanja 
katere koli meritve, ki znatno 
odstopa od izmerjene srednje 
vrednosti, ali rezultata 
katerega koli drugega 
statističnega izračuna, ki 
upošteva razpršitev meritev. 
Države članice lahko omejijo 
število preskusnih ciklov.

5. Države članice lahko, da 
bi preprečile nepotrebno 
preskušanje, ocenijo, da 
vozila niso opravila 
preskusa, če njihove 
izmerjene vrednosti znatno 
presegajo mejne vrednosti po 



PE508.009v01-00 56/59 AM\931274SL.doc

SL

manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali po 
ciklih čiščenja. Prav tako 
lahko države članice, da bi 
preprečile nepotrebno 
preskušanje, ocenijo, da so 
vozila opravila preskus, če 
so njihove izmerjene 
vrednosti znatno pod 
mejnimi vrednostmi po manj 
kakor treh ciklih prostega 
pospeševanja ali po ciklih 
čiščenja.

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.2.2 Motnost Vozila, 
registrirana ali dana v promet 
pred 1. januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega plina, 
ki jo je treba meriti med 
prostim pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega teka 
do vrtilne frekvence, ki jo 
dovoljuje regulator) z ročico 
menjalnika v nevtralnem 
položaju in vključeno 
sklopko. Ta preskus emisij iz 
izpušne cevi je vedno 
privzeta metoda ocenjevanja 
emisij izpušnih plinov, tudi 
če se uporabi skupaj z 
diagnostiko na vozilu.

(a) Za vozila, ki so 
prvič registrirana ali 
dana v promet po 
datumu, navedenem v 
zahtevah,

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko preskušajo 
brez predhodnega ogrevanja, 
čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je motor 
ogret in v zadovoljivem 
mehanskem stanju.

(b) Če tega podatka ni 
ali v zahtevah ni 
dovoljena uporaba 
referenčnih vrednosti,

2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1,

za tlačno polnjene 
motorje s 
turbopuhalom: 3,0 m-1,

(i) Motor je popolnoma ogret, 
na primer temperatura 
motornega olja, merjena s 
tipalom v cevi paličice za 
merjenje ravni olja, mora 
znašati vsaj 80 °C ali 

ali za vozila, določena 
v zahtevah ali
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prvič registrirana ali 
dana v promet po 
datumu, navedenem v 
zahtevah,

1,5 m-1.7

ali

ustrezati normalni 
temperaturi obratovanja, če 
je nižja, ali temperatura bloka 
motorja, merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, mora 
biti vsaj enakovredna. Če je 
ta meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 
normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, na 
primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.

0,2m-1

(ii) Izpušni sistem se očisti z 
vsaj tremi cikli pospeševanja 
ali z enakovredno metodo.
(c) Postopek preskusa:

1. Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo morata 
pred začetkom vsakega cikla 
pospeševanja doseči vrtilno 
frekvenco prostega teka. Pri 
težkih dizelskih motorjih to 
pomeni, da je treba počakati 
vsaj 10 sekund po sprostitvi 
pedala za plin.
2. Za sprožitev vsakega cikla 
pospeševanja se mora na 
pedal za plin pritisniti hitro in 
do konca (v manj kakor eni 
sekundi), pedal pa je treba 
držati pritisnjen, vendar ne 
sunkovito, da se doseže 
največji dovod goriva iz 
tlačilke za vbrizgavanje 
goriva.
3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor doseže 
število vrtljajev, pri katerih se 
začne zapora dovoda goriva, 
ali pri vozilih z avtomatskimi 
menjalniki hitrost, ki jo 
opredeli proizvajalec, ali če ti 
podatki niso na voljo, dve 

Raven NOx ni v skladu 
z zahtevami.
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tretjini števila vrtljajev, pri 
katerih se začne zapora 
dovoda goriva, preden se 
sprosti pedal za plin. To se 
lahko preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, da 
se omogoči, da preteče dovolj 
časa od začetnega pritiska na 
pedal za plin do njegove 
sprostitve, kar naj pri vozilih 
kategorije 1 in 2 iz Priloge 1 
znaša vsaj dve sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje vrednosti 
vsaj zadnjih treh ciklov 
pospeševanja presegajo 
mejno vrednost. To se lahko 
izračuna brez upoštevanja 
katere koli meritve, ki znatno 
odstopa od izmerjene srednje 
vrednosti, ali rezultata 
katerega koli drugega 
statističnega izračuna, ki 
upošteva razpršitev meritev. 
Države članice lahko omejijo 
število preskusnih ciklov.

Vrednosti delcev niso v 
skladu z zahtevami.

5. Države članice lahko, da bi 
preprečile nepotrebno 
preskušanje, ocenijo, da 
vozila niso opravila preskusa, 
če njihove izmerjene 
vrednosti znatno presegajo 
mejne vrednosti po manj 
kakor treh ciklih prostega 
pospeševanja ali po ciklih 
čiščenja. Prav tako lahko 
države članice, da bi 
preprečile nepotrebno 
preskušanje, ocenijo, da so 
vozila opravila preskus, če so 
njihove izmerjene vrednosti 
znatno pod mejnimi 
vrednostmi po manj kakor 
treh ciklih prostega 
pospeševanja ali po ciklih 
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čiščenja. Merjenje ravni 
NOx in delcev z ustrezno 
opremo/ustrezno 
opremljenim merilnikom 
črnosti izpušnih plinov z 
obstoječo preskusno metodo 
s prostim pospeševanjem.

Or. en

Obrazložitev

Diagnostika na vozilu ni zanesljiv način ocenjevanja emisij, zato je emisije treba preveriti z 
meritvami v izpušni cevi. NOx je še zlasti problematičen za vozila z dizelskim motorjem, kjer 
nizke ravni črnosti običajno ustvarjajo visoke ravni NOx. Za vozila, ki so opremljena z 
dizelskim filtrom za trdne delce, je treba izmeriti raven delcev in ne motnjave. Za usklajene in 
točne meritve je treba temperaturo in hitrost motorja izmeriti v skladu s preskusnimi pogoji 
proizvajalca vozila.

Predlog spremembe 109
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Tehnični del – priloga V – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) naprava za pregled zmogljivosti 
amortizerja;

(10) stroj za preskušanje dušenja za 
merjenje absorpcije energije nihanja 
vzmetenja vozila, da se preveri 
učinkovitost dušenja komponent obes 
vozila.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost dušenja obes vozila je mogoče objektivno oceniti le s strojem za preskušanje 
dušenja ob uporabi vrednosti razmerja dušenja, ki jih je navedel proizvajalec, če te vrednosti 
presegajo splošno mejno vrednost za razmerje dušenja 0,1.


