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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog določa posodobljena harmonizirana pravila EU o tehničnih pregledih motornih vozil 
in priklopnikov za okrepitev minimalnih varnostnih in emisijskih standardov pri rednih 
tehničnih pregledih. S predlogom se skuša prispevati k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v 
cestnem prometu za polovico do leta 2020 v skladu z usmeritvami politike EU o cestnem 
prometu, pa tudi k zmanjšanju emisij, ki nastanejo zaradi slabega vzdrževanja vozil.

Pripravljavec mnenja podpira te cilje, zaradi razlik med praksami držav članic pa je naklonjen 
tudi usmerjeni harmonizaciji v skladu z načelom subsidiarnosti. Zato dvomi, da bi bilo treba 
to urediti z uredbo, saj bi s tem imele države članice manj manevrskega prostora, da bi na 
nacionalni ravni prilagodile pravila.

Meni tudi, da bi bilo treba cilj zmanjšanja števila smrtnih žrtev v cestnem prometu doseči ob 
zagotavljanju sorazmernosti in v skladu s tem podpira prilagojene rešitve, ki temeljijo na trdni 
zbirki dokazov. Tako bi želel opozoriti na negotovosti, ki jih je izpostavil oddelek Evropskega 
parlamenta za oceno učinka, in sicer: osnovna predpostavka, da bi bilo z boljšimi in 
pogostejšimi tehnični pregledi manj okvar na vozilih, sploh ni podprta z dokazi.  

Pripravljavec mnenja tudi ugotavlja, da se je področje uporabe razširilo in torej presega 
področje uporabe Direktive 2009/40/ES, saj vključuje nove kategorije vozil, in sicer dvo- in 
trikolesna motorna vozila, lahke priklopnike z maso manj kot 3,5 tone in traktorje, katerih 
konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h. S predlogom naj bi se tudi pogosteje 
opravljali pregledi starejših vozil in vozil z veliko prevoženimi kilometri. 

Pripravljavec mnenja ne predlaga sprememb v zvezi z obliko ali področjem uporabe osnutka 
zakonodajnega akta, prav tako ne predlaga sprememb v zvezi s trajanjem pregledov, saj gre za 
vprašanja, ki naj bi jih obravnaval glavni odbor, se je pa namesto tega odločil vložiti predloge 
sprememb s poudarkom na zadevah enotnega trga. Za odbor IMCO so najpomembnejša 
vprašanja:

1. Kako opredeliti tehnični pregled

Pripravljavec mnenja predlaga spremembo opredelitve tehničnega pregleda, saj se utegne 
sedanja opredelitev zlorabiti za omejitev čezmejne konkurence na področju trgovine z 
rabljenimi vozili. Natančneje, opredelitev Komisije ustvarja pravno negotovost, saj se z njo na 
splošno ponovno uvaja zahteva za pregled v skladu s splošnimi homologacijskimi merili, 
čeprav so ustrezna homologacijska merila že opredeljena v prilogah.  Tako bi bilo torej 
možno preizkušati vse dele vozil, saj je mogoče presojati varnost vsakega dela posebej.  
Smiselno naj bi bilo preizkušati le dele, ki so homologirani za varnost in emisije.  Nekateri 
akterji namreč utegnejo izkoristiti to vrzel za zaščito domačega trga z rabljenimi in 
odsluženimi vozili brez tehtnega razloga. 

2. Ukrepi za ugotavljanje goljufij s prirejanjem prevoženih kilometrov in njihovo 
preprečevanje 
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V pregledu stanja potrošniških trgov ima stanje trga z rabljenimi avtomobili med vsemi trgi že 
tri zaporedna leta najslabši rezultat, najslabšo oceno ima zlasti, kar zadeva zaupanje. Zato 
pripravljavec mnenja predlaga izboljšane ukrepe proti goljufijam s kilometrskimi števci, tako 
da bi razširili področje uporabe elektronske informativne platforme za vozila in zagotovili 
spletno platformo, ki vsebuje informacije o kilometrini za vsa vozila. Poleg tega je 
pripravljavec mnenja zaskrbljen, ker predlog Komisije prepoveduje vse popravke 
kilometrskega števca, tudi prilagoditve navzgor, s katerimi bi preprečili, da bi zadevno vozilo 
po nepotrebnem imelo nižjo tržno ceno.

3. Dostop do rezultatov tehničnih pregledov v nacionalnih registrih, dostop do tehničnih 
informacij in minimalne zahteve za opremo za pregled

Z uredbo se uvaja možnost vzpostavitve harmoniziranega sistema EU za izmenjavo podatkov, 
prek katerega bodo lahko centri za izvajanje rednih tehničnih pregledov iz celotne EU 
dostopali do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila. Pripravljavec mnenja pa meni, da 
dostopa do te zbirke ne bi smeli omejiti na pristojne organe in centre za izvajanje rednih 
tehničnih pregledov. Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje, predlaga, da bi dostop do 
nje omogočili tudi proizvajalcem servisne opreme, saj bodo tako lahko proizvajali 
konkurenčno in učinkovito opremo za preizkušanje. Predlaga tudi možnost uvedbe 
alternativnih postopkov preizkušanja, ki utegnejo biti poglavitni pri omogočanju stroškovno 
učinkovitega pregleda vozil, ki jih je težko preizkušati. 

4. Izjeme

Pripravljavec mnenja pozdravlja izjeme za „zgodovinska vozila“. Meni pa, da je opredelitev 
preveč normativna, in namesto nje priporoča, da se določi osnovna starostna zahteva. Poleg 
tega predlaga, da se državam članicam še naprej dopušča diskrecijska pravica, da v skladu s 
sedanjo prakso vozila izvzamejo iz uredbe.

5. Vzajemno priznavanje

Tehnični pregledi so povezani s ponovno registracijo motornih vozil in glede na to naj bi 
večja harmonizacija rednih tehničnih pregledov na ravni EU poenostavila ponovno 
registracijo vozil iz ene države članice v drugi državi članici. Zato je pripravljavec mnenja 
podal nov predlog, ki predpisuje obvezno vzajemno priznavanje potrdil o opravljenem 
rednem tehničnem pregledu po vsej Uniji.

6. Pregled in spremljanje

Pripravljavec mnenja za dodatno okrepitev enotnega trga uvaja določbo o pregledu, da se pet 
let po sprejetju tega predloga preučijo možnosti za poenostavitev izmenjave podatkov o 
rezultatih rednih tehničnih pregledov med državami članicami.

AMENDMENTS

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Po vsakem pregledu bi bilo treba
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.

(22) Za zagotovitev ustreznega 
spremljanja rezultatov preizkušanja bi 
bilo treba po vsakem pregledu izdati 
potrdilo o tehničnem pregledu, ki bi ga bilo 
treba pripraviti tudi v elektronski obliki z 
enako podrobnimi podatki o identiteti
vozila in rezultatih pregleda, kot jih 
vsebuje izvirno potrdilo o pregledu. Poleg 
tega bi morale države članice takšne 
podatke zbirati in jih hraniti v osrednji bazi 
podatkov, da se omogoči enostavno 
preverjanje pristnosti rezultatov rednih 
tehničnih pregledov.

Or. en

Obrazložitev

Potrdila o tehničnem pregledu bi bilo treba odslej izdati v papirni in elektronski obliki, da bi 
preprečili njihovo ponarejanje ali prirejanje in omogočili izmenjavo podatkov, s čimer bo 
mogoče razviti elektronsko informativno platformo za vozila.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Goljufanje s kilometrskimi števci naj 
bi oškodovalo 5 do 12-odstotkov prodaje 
rabljenih avtomobilov, kar posledično 
pomeni zelo visok strošek za družbo, ki 
letno znaša več milijard evrov, ter netočno 
oceno tehničnega stanja vozila. Da bi se 
zoperstavili goljufanju s kilometrskimi 
števci, bi beleženje kilometrine v potrdilu o 
tehničnem pregledu skupaj z obveznostjo 
predložitve potrdila o prejšnjem pregledu 

(23) Goljufanje s kilometrskimi števci naj 
bi oškodovalo 5 do 12-odstotkov prodaje 
rabljenih avtomobilov, kar posledično 
pomeni zelo visok strošek za družbo, ki 
letno znaša več milijard evrov, ter netočno 
oceno tehničnega stanja vozila. Da bi se 
zoperstavili goljufanju s kilometrskimi 
števci, bi beleženje kilometrine v potrdilu o 
tehničnem pregledu skupaj z obveznostjo 
predložitve potrdila o prejšnjem pregledu 
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omogočilo lažje odkrivanje nedovoljenih 
posegov v kilometrski števec ali njegove 
manipulacije. Goljufanje s kilometrskimi 
števci bi bilo treba tudi bolj sistematično 
obravnavati kot kaznivo dejanje, za katero 
je določena kazen.

omogočilo lažje odkrivanje nedovoljenih 
posegov v kilometrski števec ali njegove 
manipulacije in bi dodatno izboljšalo 
delovanje enotnega trga na področju 
trgovine z rabljenimi avtomobili.
Pravzaprav je ta del trga v osmi izdaji 
stanja pregleda potrošniških trgov 
„Zagotavljanje učinkovitosti trgov v korist 
potrošnikov“ že tretje leto zapored dobil 
najnižjo oceno za delovanje tega trga, 
najslabši rezultat ima zlasti, kar zadeva 
zaupanje. Goljufanje s kilometrskimi 
števci bi bilo treba tudi bolj sistematično 
obravnavati kot kaznivo dejanje, za katero 
je določena kazen.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „vozilo zgodovinskega interesa“ 
pomeni vsako vozilo, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

(7) „vozilo zgodovinskega interesa“ 
pomeni vsako vozilo, ki je bilo izdelano ali 
prvič registrirano pred najmanj 30 leti in 
ga organ, ki je v državi članici pristojen za 
registracijo vozil, obravnava kot 
zgodovinsko vozilo.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je vozila zgodovinskega interesa opredelila preveč podrobno, zaradi česar bi 
utegnila biti mnoga vozila neupravičeno izključena iz področja uporabe te uredbe. Starostna 
zahteva poleg možnosti pristojnih organov države članice, da ta vozila opredelijo, zagotavlja 
dovolj prožnosti in je v skladu s sedanjo prakso.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izdelano je bilo pred vsaj 30 leti, črtano

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vzdržuje se z uporabo nadomestnih delov, 
ki so podobni nekdanjim sestavnim delom 
vozila;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

na njem ni bilo opravljenih nobenih 
sprememb tehničnih značilnosti glavnih 
sestavnih delov, kot so motor, zavore, 
krmilo ali vzmetenje, in

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

njegova podoba se ni spremenila; črtano

Or. en
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Predlog spremembe 8
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“ v skladu s Prilogo II 
in Prilogo III te uredbe pomeni pregled,
pri katerem se zagotovi, da je vozilo varno 
za vožnjo po javnih cestah in skladno z 
zahtevanimi okoljskimi značilnostmi;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev Komisije ustvarja pravno negotovost, saj se z njo na splošno ponovno uvaja 
zahteva za pregled v skladu s splošnimi homologacijskimi merili (za namene varnostnega in 
emisijskega preizkušanja), čeprav so ustrezna homologacijska merila že opredeljena v 
prilogah k tej uredbi. Brez tega predloga spremembe bi se lahko vsak homologirani del vozila 
posamezno preizkušal, zaradi česar vozila tehničnega pregleda po nepotrebnem ne bi uspešno 
opravila.

Predlog spremembe 9
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, proizvajalcem 
opreme za preizkušanje in, 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
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Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, se s to spremembo predlaga tudi možnost, da 
imajo proizvajalci opreme za preizkušanje dostop do tehničnih podatkov, pridobljenih pri 
rednih tehničnih pregledih, ki jih uporabijo pri načrtovanju in izdelavi učinkovite in 
konkurenčne opreme za preizkušanje. Ker Priloga I presega zahteve za preizkušanje pri 
rednih tehničnih pregledih, je sklicevanje nanjo problematično, saj utegne privesti do 
nesorazmernih zahtev po informacijah za proizvajalce. Zato je mogoče s predlogi spremembe 
k temu osnutku mnenja uvesti dodatne spremembe.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organi, pristojni za registriranje vozil, 
ob prejemu vloge za ponovno registracijo 
vozila, ki izvira iz druge države članice, 
priznajo potrdilo o tehničnem pregledu, če 
je bila ob ponovni registraciji njegova 
veljavnost potrjena. Potrdilo se prizna za 
enako obdobje kot je veljavnost izvirnika, 
razen če je obdobje veljavnosti izvirnega 
potrdila daljše od zakonsko določenega 
najdaljšega trajanja v državi članici, v 
kateri se vozilo ponovno registrira. V tem 
primeru se veljavnost skrajša, izračuna pa 
se od datuma, ko je vozilo prejelo izvirno 
potrdilo o tehničnem pregledu. Države 
članice si pred datumom uporabe te 
uredbe sporočijo obliko potrdila o 
tehničnem pregledu, ki jo njihovi pristojni 
organi priznavajo, ter navodila za 
preverjanje njihove pristnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za olajšanje ponovnega registriranja motornih vozil v Uniji se s tem predlogom spremembe 
uvaja sistem za vzajemno priznavanje potrdil o tehničnem pregledu med državami članicami, 
ki bo začel veljati na datum uporabe te uredbe.
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Predlog spremembe 11
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 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 v osrednji bazi podatkov
36 mesecev od datuma njihovega prejema.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen lajšanju izmenjave informacij, kar bo omogočilo razvoj 
elektronske informativne platforme za vozila.

Predlog spremembe 12
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 metode za lajšanje 
dostopa do informacij o rezultatih 
tehničnega pregleda vozila, odčitkov iz 
kilometrskega števca in podatkov o 
registraciji vozila, in sicer med pristojnimi 
organi držav članic, pristojnimi za tehnične 
preglede, registracijo in odobritev vozila, 
centri za izvajanje tehničnih pregledov in 
proizvajalci vozil. Komisija izkoristi 
prednosti sedanjih rešitev informacijske 
tehnologije, kar zadeva javno dostopne 
podatke.
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Or. en

Obrazložitev

S to spremembo se predlaga preučitev vzajemnega dostopa do podatkov o pregledih v EU, pri 
čemer bi za izhodišče uporabili informacije, do katerih mnoge države članice že omogočajo 
dostop na spletu, da bi bili stroški čim nižji in bi preprečili podvajanje. Pristojni organi v 
drugih državah članicah že imajo dostop do teh informacij, študije izvedljivosti pa bi se 
morale osredotočiti na to, kateri minimalni podatki so nujni.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 a
Poročanje

Komisija v [petih letih od datuma začetka 
veljave te uredbe] Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izvajanju in učinkih te uredbe, zlasti kar 
zadeva učinkovitost določb v zvezi s 
področjem uporabe, pogostostjo izvajanja 
tehničnih pregledov in rezultati preučitve 
izvedljivosti vzpostavitve elektronske 
informativne platforme za vozila iz člena 
15 ter izvajanjem vzajemnega priznavanja 
potrdil o tehničnih pregledih. V poročilu 
se preuči tudi potreba po posodobitvi 
prilog k tej uredbi glede na tehnični 
napredek in prakso. Poročilo se posreduje 
po posvetovanju z odborom iz člena 16 in 
se mu po potrebi priložijo zakonodajni 
predlogi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana klavzula ponovnega pregleda je poglavitni nadzorni mehanizem za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja predlagane uredbe in čim večjih koristi za potrošnike in podjetja na 
enotnem trgu.
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Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovi, da 
manipulacija ali nedovoljeni posegi v 
kilometrski števec veljajo za kaznivo 
dejanje, za katero so določene učinkovite, 
sorazmerne, odvračilne in 
nediskriminatorne kazni.

2. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovi, da 
manipulacija ali nedovoljeni posegi v 
kilometrski števec veljajo za kaznivo 
dejanje, za katero so določene učinkovite, 
sorazmerne, odvračilne in 
nediskriminatorne kazni, razen za 
prilagoditve odčitkov kilometrskih števcev 
navzgor, ki jih odobri center za izvajanje 
tehničnih pregledov ali pristojni organ, da 
se popravijo predhodne nezakonite 
manipulacije.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se centrom za izvajanje tehničnih pregledov in pristojnim 
organom omogoči, da nezakonito manipulirane kilometrske števce zakonito prilagodijo 
navzgor in s tem zagotovijo, da se ta vozila dejansko ne odpišejo in lahko v prihodnje uspešno 
opravijo redni tehnični pregled.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Priloga 2 – del 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V izrednih razmerah, ko posebna zasnova 
vozila ni skladna z uporabo metode 
preizkušanja iz te priloge, se pregled 
opravi v skladu z alternativno metodo 
preizkušanja, ki jo predlaga pristojni 
organ države članice. Vsako metodo 
preizkušanja, ki ni opredeljena v tej 
prilogi, mora pisno odobriti ustrezen 
pristojni organ.

Or. en
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Obrazložitev

Pri nekaterih vozilih, kot so hitri traktorji in vozila s priključki, je zaradi njihove zasnove ali 
oddaljenosti centra za izvajanje tehničnih pregledov včasih težko izvesti tehnični pregled, saj 
bi bili stroški za nadgradnjo opreme za prilagoditev nekaterim redkim vozilom nesorazmerni.  
Zato morajo biti na voljo alternativne nestandardne metode, ki pa jih vsekakor mora odobriti 
ustrezen pristojni organ.


