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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in tržnem nadzoru 
dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov
(KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0542),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katero je Komisija predstavila predlog Parlamentu (C7-0317/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. januarja 
20111,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odobra 
za promet in turizem (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Notranji trg mora temeljiti na 
preglednih, enostavnih in doslednih 

                                               
1 UL C ...
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pravilih, ki zagotavljajo pravno varnost in 
jasnost, od katere imajo lahko koristi tako 
podjetja kot potrošniki.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj te uredbe je določiti usklajena 
pravila za proizvodnjo vozil kategorije L, 
da se zagotovi delovanje notranjega trga. 
Vozila kategorije L so dvo-, tri- ali 
štirikolesna vozila, kot so dvokolesna 
vozila na motorni pogon, trikolesniki, 
cestna štirikolesa in mini avtomobili. Poleg 
tega so njeni cilji poenostavitev veljavnega 
pravnega okvira, nižji, sorazmernejši delež 
v skupnih emisijah cestnega prometa, višja 
skupna raven varnosti, prilagoditev 
tehničnemu napredku in okrepitev 
predpisov o tržnem nadzoru.

(3) Cilj te uredbe je določiti usklajena 
pravila za proizvodnjo vozil kategorije L, 
da se zagotovi delovanje notranjega trga. 
Vozila kategorije L so dvo-, tri- ali 
štirikolesna vozila, kot so dvokolesna 
vozila na motorni pogon, trikolesniki, 
cestna štirikolesa, vozila za vse terene 
(ATV) in mini avtomobili. Poleg tega so 
njeni cilji poenostavitev veljavnega 
pravnega okvira, nižji, sorazmernejši delež 
v skupnih emisijah cestnega prometa, višja 
skupna raven varnosti, prilagoditev 
tehničnemu napredku in okrepitev 
predpisov o tržnem nadzoru.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Več kot 70 % prebivalcev Unije živi v 
mestnih območjih, približno 85 % BDP 
Unije pa se ustvari v mestih. Vsa večja 
mesta v Evropi si prizadevajo zmanjšati 
prometne zastoje, nesreče in 
onesnaženost. Boljše zahteve za 
homologacijo vozil kategorije L lahko
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pospešijo prehod k bolj učinkoviti, varni 
in čisti mobilnosti v mestih1. Nova, 
inovativna in tehnološko napredna dvo- in 
trikolesna ter lahka štirikolesna vozila 
bistveno povečajo mobilnost v mestih, saj 
zavzamejo manj prostora, porabijo manj 
energije, ustvarijo manj emisij tako pri 
proizvodnji kot med delovanjem, obenem 
pa nudijo povezljivost, produktivnost in 
užitek.
1 Glej tudi sporočila Komisije: Akcijski 
načrt o mobilnosti v mestih 
(KOM(2009)0490), Tematska strategija o 
onesnaževanju zraka (KOM(2005)0446) 
in Evropski prostor varnosti v cestnem 
prometu: usmeritve politike na področju 
varnosti v cestnem prometu v obdobju 
2011–2020 (KOM(2010)0389).

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Glede na sedanje gospodarske 
razmer, zmogljivosti v sektorju in obseg v 
njem delujočih subjektov bi bilo treba 
industriji omogočiti dovolj časa, da se 
prilagodi novim določbam iz te uredbe in 
tehničnim specifikacijam, ki se poverijo 
Komisiji. Pravočasna opredelitev zahtev je 
ključnega pomena, da se zagotovi dovolj 
časa, da bodo proizvajalci lahko razvili, 
testirali in izvedli tehnične rešitve za 
proizvodnjo vozil ter da bodo proizvajalci 
in organi držav članic za homologacijo 
vzpostavili potrebne upravne sisteme.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Zaradi jasnosti, racionalnosti in 
poenostavitve uredba ne sme vsebovati 
preveč izvedbenih faz za uvedbo strožjih 
ravni emisij in varnostnih zahtev. Zato je
treba uporabiti pristop v treh korakih z 
datumi začetka uporabe 1. januar 2014 
(po začetku veljavnosti te uredbe), 1. 
januar 2017 (2018) in 1. januar 2020 
(2021).

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Tržni nadzor v avtomobilskem 
sektorju in zlasti v sektorju vozil 
kategorije L je treba izboljšati s 
poostritvijo pravnih predpisov o skladnosti 
proizvodnje in določitvijo obveznosti 
gospodarskih subjektov v dobavni verigi. 
Jasno je treba opredeliti zlasti vlogo in 
obveznosti organov v državah članicah, ki 
so pristojni za homologacijo in tržni 
nadzor, ter poostriti zahteve za 
usposobljenost, obveznosti in zmogljivost 
tehničnih služb, ki izvajajo homologacijske 
preskuse. Ugotavljanje skladnosti z 
zahtevami za homologacijo in skladnost 
proizvodnje iz zakonodaje, ki se uporablja 
za avtomobilski sektor, bi moralo ostati 
glavna naloga homologacijskih organov, 
naloge tržnega nadzora pa lahko skupaj 
izvajajo različni nacionalni organi.

(12) Tržni nadzor v avtomobilskem 
sektorju in zlasti v sektorju vozil 
kategorije L je treba izboljšati s 
poostritvijo pravnih predpisov o skladnosti 
proizvodnje in določitvijo obveznosti 
gospodarskih subjektov v dobavni verigi. 
Jasno je treba opredeliti zlasti vlogo in 
obveznosti organov v državah članicah, ki 
so pristojni za homologacijo in tržni 
nadzor, ter poostriti zahteve za 
usposobljenost, obveznosti in zmogljivost 
tehničnih služb, ki izvajajo homologacijske 
preskuse. Ugotavljanje skladnosti z 
zahtevami za homologacijo in skladnost 
proizvodnje iz zakonodaje, ki se uporablja 
za avtomobilski sektor, bi moralo ostati 
glavna naloga homologacijskih organov, 
naloge tržnega nadzora pa lahko skupaj 
izvajajo različni nacionalni organi.
Poskrbeti je treba za učinkovito 
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usklajevanje in spremljanje na ravni 
Unije ter na nacionalni ravni, s čimer se 
zagotovi, da bodo organi za nadzor trga in 
za homologacijo učinkovito uporabljali 
nove ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za preprečitev zlorab je treba 
poenostavljeni postopek za vozila, izdelana 
v majhnih serijah, omejiti na primere zelo 
omejene proizvodnje. Zato je treba 
natančno opredeliti pojem majhne serije s 
številom vozil, ki se prodajo, registrirajo 
ali začnejo uporabljati.

(13) Za preprečitev zlorab je treba 
poenostavljeni postopek za vozila, izdelana 
v majhnih serijah, omejiti na omejeno 
število vozil. Zato je treba natančno 
opredeliti pojem majhne serije s številom 
vozil, ki se prodajo, registrirajo ali začnejo 
uporabljati.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisijo je treba v skladu s 
členom 290 PDEU pooblastiti za sprejetje 
delegiranih aktov o funkcionalni varnosti 
in okoljski učinkovitosti, preskušanju, 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju ter določitvi tehničnih služb 
in njihovih posebnih nalog, da se s 
splošnimi določbami dopolnijo ali 
spremenijo nekateri nebistveni elementi 
zakonodajnih aktov. Tako pooblastilo ne 
sme veljati za spremembe datumov začetka 
uporabe iz Priloge IV ali mejnih vrednosti 
emisij iz Priloge VI. Spremembe 
navedenih datumov ali vrednosti je treba 

(17) Da se s splošnimi določbami 
dopolnijo ali spremenijo nekateri 
nebistveni elementi zakonodajnih aktov, se 
v skladu s členom 290 PDEU Komisiji 
poveri sprejetje aktov o funkcionalni 
varnosti in okoljski učinkovitosti, 
preskušanju, dostopu do informacij ter 
določitvi tehničnih služb in njihovih 
posebnih nalog. Tako pooblastilo ne sme 
veljati za spremembe datumov začetka 
uporabe iz Priloge IV ali mejnih vrednosti 
emisij iz Priloge VI. Spremembe 
navedenih datumov ali vrednosti je treba 
izvesti po rednem zakonodajnem postopku 
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izvesti po rednem zakonodajnem postopku 
v skladu s členom 114 PDEU.

v skladu s členom 114 PDEU. Zlasti 
pomembno je, da Komisija med svojim 
pripravljalnim delom izvede ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti istočasno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Prilagojeno zadnjemu uporabljenemu besedilu o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisijo je treba pooblastiti, da 
sprejme izvedbeni akt v skladu s 
členom 291 Pogodbe in tako določi enotne 
pogoje za izvajanje te uredbe v zvezi s 
seznamom informacij, ki jih je treba 
predložiti pri vložitvi vloge za 
homologacijo, homologacijskimi postopki, 
vzorci dodatnih tablic, ki jih namesti 
proizvajalec, certifikati o EU-homologaciji, 
seznamom izdanih homologacij, sistemom 
oštevilčenja EU-homologacij in postopki 
za zagotovitev skladnosti proizvodnje. V 
zvezi z navedenimi elementi je treba 
določiti enotne pogoje za izvajanje v 
državah članicah, da se z lažjim vzajemnim 
priznavanjem upravnih odločitev v 
različnih državah članicah, zlasti 
homologacij, in dokumentov, ki jih izdajo 
proizvajalci vozil (zlasti potrdil o 
skladnosti), zagotovi pravilno delovanje 
notranjega trga.

(18) Da bi določili enotne pogoje za 
izvajanje te uredbe v zvezi s seznamom 
informacij, ki jih je treba predložiti pri 
vložitvi vloge za homologacijo, 
homologacijskimi postopki, vzorci 
dodatnih tablic, ki jih namesti proizvajalec, 
certifikati o EU-homologaciji, seznamom 
izdanih homologacij, sistemom 
oštevilčenja EU-homologacij in postopki 
za zagotovitev skladnosti proizvodnje, je 
treba Komisiji podeliti izvedbena 
pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi pravil in 
splošnih načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo uresničevanje 
izvedbenih pooblastil Komisije1. V zvezi z 
navedenimi elementi je treba določiti 
enotne pogoje za izvajanje v državah 
članicah, da se z lažjim vzajemnim 
priznavanjem upravnih odločitev v 
različnih državah članicah, zlasti 
homologacij, in dokumentov, ki jih izdajo 
proizvajalci vozil (zlasti potrdil o 
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skladnosti), zagotovi pravilno delovanje 
notranjega trga.
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Or. en

Obrazložitev

Prilagojeno zadnjemu uporabljenemu besedilu o izvedbenih aktih.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vozila, namenjena izključno za cestno 
in terensko tekmovalno uporabo;

(d) vozila, namenjena izključno za 
tekmovalno uporabo;

Or. en

Obrazložitev

Uredniški popravek: črtanje nepomembnih meril za to izjemo v zvezi s konkurenco.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Article 2 – paragraph 2 – point e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vozila, namenjena izključno za 
oborožene sile, organe za vzdrževanje 
javnega reda, službe civilne zaščite, 
gasilske brigade ali organe za javna dela;

(e) vozila, namenjena izključno za 
oborožene sile, organe za vzdrževanje 
javnega reda, službe civilne zaščite, 
gasilske brigade ali ponudniki javnih del 
ali javnih storitev;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev: vozila, ki so namenjena izključno za javna dela in javne storitve, so izključena.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) vozila, namenjena predvsem za 
terensko uporabo in zasnovana za uporabo 
na netlakovanih površinah;

(g) vozila, namenjena izključno za 
terensko uporabo in zasnovana za uporabo 
na netlakovanih površinah;

Or. en

Obrazložitev

Samo vozila kategorije L, namenjena izključno za terensko uporabo, je treba izključiti iz te 
uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. „potrdilo o skladnosti“ pomeni 
dokument, ki temelji na vzorcu iz 
izvedbenega akta in s katerim proizvajalec 
vozila potrjuje, da vozilo ob izdelavi 
ustreza tipu vozila, homologiranemu v 
skladu s to uredbo;

11. „potrdilo o skladnosti“ pomeni 
dokument, ki temelji na vzorcu iz 
izvedbenega akta in s katerim proizvajalec 
potrjuje, da vozilo ob izdelavi ustreza tipu 
vozila, homologiranemu v skladu s to 
uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

49. „informacije o popravilu in 
vzdrževanju vozila“ pomenijo vse 
informacije, potrebne za diagnostiko, 
servisiranje, pregled, periodične preglede, 
popravilo, ponovno programiranje ali 

49. „informacije o popravilu in 
vzdrževanju vozila“ pomenijo vse 
informacije, potrebne za diagnostiko, 
servisiranje, pregled, periodične preglede, 
popravilo, ponovno programiranje ali 
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ponastavitev vozila, ki jih proizvajalec 
zagotovi svojim pooblaščenim trgovcem in 
serviserjem, vključno z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnili takšnih 
informacij. Te informacije vključujejo vse 
informacije, potrebne za vgradnjo 
sistemov, sestavnih delov ali samostojnih 
tehničnih enot v vozila;

ponastavitev vozila, ki jih proizvajalec 
zagotovi svojim pooblaščenim trgovcem in 
serviserjem, vključno z vsemi poznejšimi 
spremembami in dopolnili takšnih 
informacij. Te informacije vključujejo vse 
informacije, potrebne za opredelitev in 
vgradnjo sistemov, delov, sestavnih delov 
ali samostojnih tehničnih enot v vozila;

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

50. „neodvisni izvajalec“ pomeni podjetja, 
ki niso pooblaščeni trgovci in serviserji, so 
pa neposredno ali posredno vključena v 
popravilo in vzdrževanje motornih vozil;

50. "neodvisni izvajalec" pomeni vse 
fizične in pravne osebe, ki niso 
pooblaščeni trgovci in serviserji, so pa 
neposredno ali posredno vključena v 
popravilo in vzdrževanje motornih vozil, 
zlasti serviserje, proizvajalce ali 
distributerje servisne opreme, orodij ali 
nadomestnih delov, izdajatelje tehničnih 
informacij, avtomobilske klube, izvajalce 
pomoči pri okvarah vozil na cesti, 
izvajalce pregledov in preskušanj ter 
proizvajalce in vgrajevalce opreme za 
vozila na alternativna goriva;

Or. en

Obrazložitev

Enakopraven dostop do informacij o vzdrževanju in servisiranju (po sprejemljivih cenah) se 
zagotovi vsem neodvisnim izvajalcem, ne samo podjetjem.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 50 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

50a. „pooblaščeni trgovec ali serviser“ je 
vsaka fizična ali pravna oseba, ki je član 
distribucijskega sistema prozvajalca vozil; 

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

53a. „motorno kolo enduro“ pomeni 
dvokolesno vozilo na motorni pogon s 
posebno uporabo, ki je v skladu z merili za 
razvrstitev za L3e – S1;

Or. en

Obrazložitev

Uvedba posebnih podkategorij za motorna kolesa enduro, ki se uporabljajo tako za cestno kot 
terensko uporabo. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 53 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

53b. „motorno kolo enduro“ pomeni 
dvokolesno vozilo na motorni pogon s 
posebno uporabo, ki je v skladu z merili za 
razvrstitev za L3e – S2;

Or. en

Obrazložitev

Uvedba posebnih podkategorij za motorna kolesa trial, ki se uporabljajo tako za cestno kot 
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terensko uporabo. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

57a. „vozilo za vse terene“ je vozilo, ki 
izpolnjuje merila za razvrstitev za L7Ce,

Or. en

Obrazložitev

Uvedba posebnih podkategorij za vozila za vse terene, ki se uporabljajo tako za cestno kot 
terensko uporabo. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – točka i – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozilo A1 (motorna kolesa z nizko 
močjo),

– vozilo L3e –A1 (motorna kolesa z nizko 
močjo),

Or. en

Obrazložitev

Uredniški popravek.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – točka i – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozilo A2 (motorna kolesa s srednjo 
močjo),

– vozilo L3e - A2 (motorna kolesa s 
srednjo močjo),

Or. en
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Obrazložitev

Uredniški popravek.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – točka i – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vozilo A3 (motorna kolesa z visoko 
močjo).

– vozilo L3e – A3 (motorna kolesa z 
visoko močjo).

Or. en

Obrazložitev

Uredniški popravek.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) največja konstrukcijsko določena 
hitrost vozila:

črtano

– 130 km ali manj;
– več kot 130 km/h.

Or. en

Obrazložitev

Najvišja konstrukcijsko določena hitrost je pomembna za meritve emisij, ni pa pomembna za 
razvrščanje tipov vozil. To merilo tudi ni vključeno v Prilogo I.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – točka ii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii a) posebna uporaba:
– vozilo L3e – S1 (motorno kolo enduro)
– vozilo L3e – S2 (motoro kolo trial).

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vozilo podkategorije L5Ae 
(trikolesnik);

(i) vozilo L5Ae (trikolesnik);

Or. en

Obrazložitev

Uredniški popravek.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e – točka ii – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) vozilo podkategorije L5Be 
(gospodarski trikolesnik), z naslednjimi 
podkategorijami:

(ii) vozilo L5Be (gospodarski trikolesnik), 
z naslednjimi podkategorijami:

Or. en

Obrazložitev

Uredniški popravek.



PE464.815v01-00 18/52 PR\866501SL.doc

SL

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka g – točka ii – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) vozilo podkategorije L7Be (težki mini 
avtomobil), z naslednjimi 
podkategorijami:

(ii) vozilo L7Be (težki mini avtomobil), 
nadalje razvrščeno v naslednje 
podkategorije:

Or. en

Obrazložitev

Uredniški popravek.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka g – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) vozilo L7Ce (vozilo za vse terene);

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kategorija L1e s podkategorijama 
L1Ae in L1Be ter kategorija L3e s 
podkategorijama L3e – A1, L3e – A2 in 
L3e – A3;

(a) kategorija L1e s podkategorijama 
L1Ae in L1Be ter kategorija L3e s 
podkategorijama L3e – A1, L3e – A2, L3e 
– A3, L3Ae –S1 in L3Ae – S2;

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kategorija L6e s podkategorijama 
L6Ae in L6Be ter kategorija L7e s 
podkategorijama L7Ae in L7Be;

(c) kategorija L6e s podkategorijama 
L6Ae in L6Be ter kategorija L7e s 
podkategorijama L7Ae, L7Be in L7Ce;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poleg tega imenujejo zastopnika za 
namene tržnega nadzora, ki je lahko 
zastopnik iz drugega odstavka ali dodatni 
zastopnik.

4. Poleg tega proizvajalci imenujejo 
zastopnika za namene tržnega nadzora, ki 
je lahko zastopnik iz tretjega odstavka ali 
dodatni zastopnik.

Or. en

Obrazložitev

Pravilno sklicevanje.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če uvoznik meni ali utemeljeno 
domneva, da vozilo, sistem, sestavni del ali 
samostojna tehnična enota niso skladni z 
zahtevami te uredbe in zlasti z ustrezno 
homologacijo, ne sme prodati ali 
registrirati vozila, sistema, sestavnega dela 
ali samostojne tehnične enote, dokler se ne 

3. Če uvoznik meni ali utemeljeno 
domneva, da vozilo, sistem, sestavni del ali 
samostojna tehnična enota niso skladni z 
zahtevami te uredbe in zlasti z ustrezno 
homologacijo, se obrne na pristojne 
organe in ne sme prodati ali registrirati 
vozila, sistema, sestavnega dela ali 
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vzpostavi skladnost. Če poleg tega meni ali 
utemeljeno domneva, da vozilo, sistem, 
sestavni del ali samostojna tehnična enota 
predstavlja tveganje, o tem obvesti 
proizvajalca, organe za tržni nadzor in 
homologacijske organe.

samostojne tehnične enote, dokler od njih 
ne prejme potrdila, da so skladni z uredbo. 
Če poleg tega meni ali utemeljeno 
domneva, da vozilo, sistem, sestavni del ali 
samostojna tehnična enota predstavlja 
tveganje, o tem obvesti proizvajalca, 
organe za tržni nadzor in homologacijske 
organe.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če distributer meni ali utemeljeno 
domneva, da vozilo, sistem, sestavni del ali 
samostojna tehnična enota niso skladni z 
zahtevami iz te uredbe, ne proda ali 
registrira vozila, sistema, sestavnega dela 
ali samostojne tehnične enote in prepreči 
njihovo uporabo, dokler se ne vzpostavi 
skladnost.

1. Če distributer meni ali utemeljeno 
domneva, da vozilo, sistem, sestavni del ali 
samostojna tehnična enota niso skladni z 
zahtevami iz te uredbe, se obrne na 
pristojne organe in ne proda ali registrira 
vozila, sistema, sestavnega dela ali 
samostojne tehnične enote, dokler od njih 
ne prejme potrdila, da so skladni s to 
uredbo, in prepreči njihovo uporabo, 
dokler se ne vzpostavi skladnost.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po spremembi pogonskega sklopa vozilo 
izpolnjuje tehnične zahteve za izvorno 
kategorijo ali podkategorijo vozila ali po 
potrebi novo kategorijo ali podkategorijo 
vozila, ki so veljale v času prodaje, 
registracije ali začetka uporabe izvornega 

4. Po spremembi pogonskega sklopa vozilo 
izpolnjuje tehnične zahteve za izvorno 
kategorijo ali podkategorijo vozila ali po 
potrebi novo kategorijo ali podkategorijo 
vozila, ki so veljale v času prodaje, 
registracije ali začetka uporabe izvornega 
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vozila, vključno z najnovejšimi 
spremembami zahtev.

vozila.

Or. en

Obrazložitev

Če je bil spremenjen pogonski sklop, mora biti vozilo vseeno skladno s tistimi zahtevami, ki so 
veljale, ko se je začelo uporabljati izvorno vozilo.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Štiri leta po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 morajo biti vsa nova 
vozila iz podkategorij L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae in L7Ae opremljena s prvo stopnjo 
vgrajenega sistema za diagnostiko (OBD), 
ki nadzira in evidentira prekinitve v 
električnem tokokrogu, kratkostične in 
odprte električne tokokroge ter 
racionalnost tokokroga motorja in krmilnih 
sistemov vozila (OBD I).

1. Tri leta po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 morajo biti vsa nova 
vozila iz podkategorij L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6Ae in L7Ae opremljena s prvo stopnjo 
vgrajenega sistema za diagnostiko (OBD), 
ki nadzira in evidentira prekinitve v 
električnem tokokrogu, kratkostične in 
odprte električne tokokroge ter 
racionalnost tokokroga motorja in krmilnih 
sistemov vozila (OBD I).

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je predlagani datum začetka veljavnosti te uredbe (člen 82(2) spremenjen v 1. januar 
2014, ostane uvedba OBD I obvezna za vsa vozila kategorije L, razen za L1e, od 1. januarja 
2017. OBD ne bo obvezen za dvokolesne mopede (L1Be) zaradi sorazmernih stroškov.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Šest let po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 morajo biti vsa nova 
vozila iz podkategorij L6Be in L7Be 

2. Štiri leta po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 morajo biti vsa nova 
vozila iz podkategorij L6Be in L7Be 
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opremljena z OBD I. opremljena z OBD I.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19(1). Poleg tega je primernejše omejeno število 
rokov, zato je predlagani datum za to zahtevo 1. januar 2018 (Korak 2).

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Osem let po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 morajo biti vsa nova 
vozila opremljena z OBD I.

3. Sedem let po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 morajo biti vsa nova 
vozila iz odstavkov 1 in 2 opremljena z 
OBD I.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 19(1) in (2).

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po potrditvi s sklepom Komisije, 
sprejetim v skladu s členom 21(4), morajo 
biti osem let po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 vsa nova vozila 
(pod)kategorij L1Be, L3e, L5e, L6Ae in 
L7Ae opremljena tudi z drugo stopnjo 
vgrajenega sistema za diagnostiko 
(OBD II), ki dodatno k OBD I nadzira ne 
le popolne odpovedi, temveč tudi slabše 
delovanje sistemov, sestavnih delov ali 
samostojnih tehničnih enot med življenjsko 
dobo vozila, pod pogojem da je bila 
njegova stroškovna učinkovitost dokazana 

4. Po potrditvi s sklepom Komisije, 
sprejetim v skladu s členom 21(4), morajo 
biti sedem let po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 vsa nova vozila 
(pod)kategorij L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae 
in L7Ae opremljena tudi z drugo stopnjo 
vgrajenega sistema za diagnostiko 
(OBD II), ki dodatno k OBD I nadzira ne 
le popolne odpovedi, temveč tudi slabše 
delovanje sistemov, sestavnih delov ali 
samostojnih tehničnih enot med življenjsko 
dobo vozila, pod pogojem da je bila 
njegova stroškovna učinkovitost dokazana 
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v študiji o vplivu na okolje iz člena 21(4) 
in (5).

v študiji o vplivu na okolje iz člena 21(4) 
in (5).

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 19(1) in (2).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija najpozneje do 1. januarja 2016 
izvede obsežno študijo o vplivu na okolje. 
V študiji se ocenita kakovost zraka in delež 
onesnaževal, ki ga je mogoče pripisati 
vozilom kategorije L, ter zajamejo zahteve 
preskusov I, IV, V, VII in VIII iz 
Priloge V. V študiji se tudi pregledajo in 
ocenijo najnovejši znanstveni podatki, 
izsledki znanstvenih raziskav, uporaba 
modelov in stroškovna učinkovitost, da se 
potrdijo datumi uporabe standarda Euro 5 
(Euro 6 za motorna kolesa L3e) iz 
Priloge IV ter okoljske zahteve Euro 5 
(Euro 6 za motorna kolesa L3e) iz 
prilog V, VI(A3), VI(B2), VI(C2) in 
Priloge VII o številu kilometrov za 
ugotavljanje trajnosti in faktorjih 
slabšanja za Euro 5 (Euro 6 za motorna 
kolesa L3e) ter tako določijo dokončni 
ukrepi politike.

4. Komisija do 1. januarja 2016 izvede 
obsežno študijo o vplivu na okolje. V 
študiji se ocenita kakovost zraka in delež 
onesnaževal, ki ga je mogoče pripisati 
vozilom kategorije L, ter zajamejo zahteve 
preskusov I, IV, V, VII in VIII iz 
Priloge V. V študiji se tudi pregledajo in 
ocenijo najnovejši znanstveni podatki, 
izsledki znanstvenih raziskav, uporaba 
modelov in stroškovna učinkovitost, da bi 
se določili dokončni ukrepi politike o 
zadevah iz odstavka 5.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje podvajanja z odstavkom 5.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Na podlagi izsledkov študije o vplivu na 
okolje Komisija potrdi:

5. Komisija poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o izsledkih študije o 
vplivu na okolje in predlaga dokončne 
ukrepe politike, kar zadeva:

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi študije o vplivu na okolje Komisija potrdi okoljske zahteve iz tega odstavka ali 
predlaga njihovo spremembo.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) mejne vrednosti emisij Euro 5 (Euro 6 
za motorna kolesa kategorije L3e) iz 
Priloge VI(A3) in emisijske pragove OBD 
iz Priloge VI(B2);

(b) mejne vrednosti emisij Euro 5 (Euro 6 
za motorna kolesa kategorije L3e) iz 
Priloge V, Priloge VI(A3) in emisijske 
pragove OBD iz Priloge VI(B2);

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe odstavka 4.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) mešana homologacija;
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Or. en

Obrazložitev

Mešana homologacija je potrebna za proizvajalce, ki uporabljajo homologacije dobavitelja, 
uporabljajo pa homologacijo v enem delu za elemente, povezane z vozilom, ki so pod njihovim 
nadzorom.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Mešana homologacija je sestavljena iz 
postopka homologacije po delih, pri 
katerem se v končni fazi homologacije 
celotnega vozila podelijo homologacije za 
enega ali več sistemov, ne da bi bilo treba 
zanje izdati certifikate o EU-homologaciji.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če s kupcem vozila ni bilo 
dogovorjeno drugače, se potrdilo o 
skladnosti sestavi v uradnem jeziku države 
članice, v kateri se vozilo kupi.

3. Potrdilo o skladnosti se sestavi v enem 
izmed uradnih jezikov Unije. Vsaka 
država članica lahko zahteva, da se 
potrdilo o skladnosti prevede v njen jezik 
ali jezike.

Or. en

Obrazložitev

Zmanjševanje upravnih bremen
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Potrdilo o skladnosti, kakor je določeno 
v izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s to 
uredbo, za vozila, homologirana v skladu s 
členom 39(2), v naslovu vsebuje besedilo 
„Za dokončana/dodelana vozila, 
homologirana v skladu s členom 39
(začasna homologacija).“

7. Potrdilo o skladnosti, kakor je določeno 
v izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s to 
uredbo, za vozila, homologirana v skladu s 
členom 38(2), v naslovu vsebuje besedilo 
„Za dokončana/dodelana vozila, 
homologirana v skladu s členom 38
(začasna homologacija).“

Or. en

Obrazložitev

Pravilno sklicevanje.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Potrdilo o skladnosti, kakor je določeno 
v izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s to 
uredbo, za vozila, homologirana v skladu s 
členom 41, v naslovu vsebuje besedilo „Za 
dokončana/dodelana vozila, homologirana 
v majhnih serijah“, v neposredni bližini 
naslova pa letnico proizvodnje, ki ji sledi 
zaporedna številka med 1 in mejno 
vrednostjo, navedeno v preglednici iz 
izvedbenega akta, ki za vsako letnico 
proizvodnje označuje mesto navedenega 
vozila v proizvodnji za zadevno leto.

8. Potrdilo o skladnosti, kakor je določeno 
v izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s to 
uredbo, za vozila, homologirana v skladu s 
členom 40, v naslovu vsebuje besedilo „Za 
dokončana/dodelana vozila, homologirana
v majhnih serijah“, v neposredni bližini 
naslova pa letnico proizvodnje, ki ji sledi 
zaporedna številka med 1 in mejno 
vrednostjo, navedeno v preglednici iz 
izvedbenega akta, ki za vsako letnico 
proizvodnje označuje mesto navedenega 
vozila v proizvodnji za zadevno leto.

Or. en

Obrazložitev

Pravilno sklicevanje.
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vloge za posamično odobritev lahko 
zajemajo največ 5 vozil istega tipa.

4. Vloge za posamično odobritev lahko 
zajemajo največ 20 vozil istega tipa.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Število vozil iz zaključka serije ne sme 
presegati 10 % števila vozil, registriranih v 
preteklih dveh letih, ali 10 vozil na državo 
članico; uporabi se število, ki je večje.

4. Število vozil iz zaključka serije ne sme 
presegati 10 % števila vozil, registriranih v 
preteklih dveh letih, ali 50 vozil na državo 
članico; uporabi se število, ki je večje.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se med postopkom iz člena 41
predložijo ugovori proti ukrepu države 
članice ali kadar Komisija meni, da je 
nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo 
Unije, Komisija po posvetovanju z 
državami članicami in zadevnim 
gospodarskim subjektom oziroma subjekti 
nemudoma oceni nacionalni ukrep. 
Komisija na podlagi rezultatov navedene 
ocene odloči, ali je nacionalni ukrep 
upravičen ali ne.

1. Kadar se med postopkom iz člena 48
predložijo ugovori proti ukrepu države 
članice ali kadar Komisija meni, da je 
nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo 
Unije, Komisija po posvetovanju z 
državami članicami in zadevnim 
gospodarskim subjektom oziroma subjekti 
nemudoma oceni nacionalni ukrep. 
Komisija na podlagi rezultatov navedene 
ocene odloči, ali je nacionalni ukrep 
upravičen ali ne.
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Or. en

Obrazložitev

Pravilno sklicevanje.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavek 1 ne velja za sisteme, sestavne 
dele ali samostojne tehnične enote, 
proizvedene za vozila, ki so namenjena 
izključno za cestne dirke. Če so sistemi, 
sestavni deli ali samostojne tehnične enote 
s seznama iz delegiranega akta, sprejetega 
v skladu s to uredbo, namenjeni tako za 
dirkalne avtomobile kot cestna vozila, jih 
ni dovoljeno prodajati ali ponujati naprodaj 
potrošnikom.

Odstavek 1 ne velja za sisteme, sestavne 
dele ali samostojne tehnične enote, 
proizvedene za vozila, ki so namenjena 
izključno za športne dejavnosti, ki se ne 
dogajajo na javnih cestah. Če so sistemi, 
sestavni deli ali samostojne tehnične enote 
s seznama iz delegiranega akta, sprejetega 
v skladu s to uredbo, namenjeni tako za te 
športne dejavnosti kot cestna vozila, jih ni 
dovoljeno prodajati ali ponujati naprodaj 
potrošnikom.

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci neodvisnim izvajalcem na 
spletnih mestih v standardizirani obliki 
zagotovijo neomejen dostop do informacij 
o popravilu in vzdrževanju vozil; tak 
dostop mora biti tudi nezapleten in hiter. 
Zlasti pa mora biti ta dostop 
nediskriminatoren glede na dostop, ki je 
zagotovljen pooblaščenim trgovcem in 
serviserjem.

1. Proizvajalci neodvisnim izvajalcem na 
spletnih mestih v standardizirani obliki 
zagotovijo neomejen dostop do informacij 
o popravilu in vzdrževanju vozil; tak 
dostop mora biti tudi nezapleten in hiter. 
Zlasti pa morajo biti te informacije 
dostopne nediskriminatorno glede na 
informacije o popravilu in servisiranju, ki 
se zagotovijo pooblaščenim trgovcem in 
serviserjem.
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Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) servisne priročnike, vključno z 
evidenco o popravilu in vzdrževanju;

(b) servisne priročnike, vključno z 
evidenco o popravilu in vzdrževanju ter 
razporedom servisov;

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tehnične priročnike; (c) tehnične priročnike in biltene tehničnih 
služb;

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci za oblikovanje in 
proizvodnjo avtomobilske opreme za 
vozila na alternativna goriva, zagotovijo 
ustrezne informacije o OBD ter o popravilu 
in vzdrževanju vozil na nediskriminatorni 
osnovi vsakemu zainteresiranemu 
proizvajalcu, vgrajevalcu ali vzdrževalcu 
opreme za vozila na alternativna goriva.

7. Proizvajalci za oblikovanje in 
proizvodnjo avtomobilske opreme za 
vozila na alternativna goriva, zagotovijo 
ustrezne informacije o OBD ter o popravilu 
in vzdrževanju vozil na nediskriminatorni 
osnovi vsakemu zainteresiranemu 
proizvajalcu, distributerju, vgrajevalcu ali 
vzdrževalcu opreme za vozila na 



PE464.815v01-00 30/52 PR\866501SL.doc

SL

alternativna goriva.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Kadar proizvajalec vozila vodi 
evidenco o popravilu in vzdrževanju vozila 
v centralni zbirki podatkov ali se ta vodi v 
njegovem imenu, se neodvisnim 
serviserjem omogoči brezplačen dostop do 
takšne evidence ter vnos informacij o 
popravilu in vzdrževanju, ki so ga izvedli.

11. Kadar proizvajalec vozila vodi 
evidenco o popravilu in vzdrževanju vozila 
v centralni zbirki podatkov ali se ta vodi v 
njegovem imenu, se neodvisnim subjektom
omogoči brezplačen dostop do takšne 
evidence ter vnos informacij o popravilu in 
vzdrževanju, ki so ga izvedli.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Tehnični odbor za 
motorna vozila, ustanovljen v skladu s 
členom 40 Direktive 2007/46/ES.

1. Komisiji pomaga Tehnični odbor za 
motorna vozila, ustanovljen v skladu s 
členom 40 Direktive 2007/46/ES. Ta odbor 
je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 
182/2011.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
določb iz člena 8 Sklepa. Rok iz člena 5(6) 
Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011. 

Or. en
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje pooblastila Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 
52, 56, 57, 60, 66 in 75 se Komisiji podeli 
za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji, 
določenimi v tem členu.

1a. Podelitev pooblastila iz členov 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 in 75 
se Komisiji podeli za nedoločen čas, 
začenši z...*.
1b. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekličeta pooblastilo iz 
členov 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 in 75. S sklepom o preklicu 
pooblastila pooblastilo iz navedenega 
sklepa preneha veljati. Sklep začne veljati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na dan, ki je v njem določen. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

3. Za pooblastilo Komisije za sprejetje 
delegiranih aktov veljajo pogoji iz 
členov 77 in 78.

3. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 in 75 začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega 
roka oba obvestila Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za dva meseca.
* UL:  prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe. 

Or. en
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 77 črtano
Preklic pooblastila

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekličeta pooblastilo iz 
členov 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 in 75.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu prenosa 
pristojnosti, o tem obvesti drugo 
institucijo in Komisijo v razumnem času 
pred sprejetjem končnega sklepa, pri 
čemer navede, katero pooblastilo bi lahko 
bilo preklicano ter razloge za preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Sklep 
začne veljati takoj ali na dan, določen v 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78 črtano
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
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Sveta se to obdobje za en mesec podaljša.
2. Če do izteka navedenega roka zoper 
delegirani akt ne ugovarja ne Evropski 
parlament ne Svet ali če sta pred 
navedenim dnem Evropski parlament ali 
Svet obvestila Komisijo, da zoper 
delegirani akt ne bosta ugovarjala, začne 
delegirani akt veljati z datumom, ki je v 
njem določen.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarjata zoper delegirani akt, ta akt ne 
stopi v veljavo. Institucija, ki zoper 
delegirani akt ugovarja, svojo odločitev 
utemelji.

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se od 1. januarja 2013. 2. Uporablja se od 1. januarja 2014.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga sprememb skupaj z drugimi predlogi sprememb je racionalizirati 
časovni razpored izvajanja zahtev te uredbe. Odložitev za eno leto bo omogočila 
proizvajalcem in nacionalnim upravam dovolj časa za prilagoditev na predlagane zahteve, 
tudi na tiste iz delegiranih aktov. Hkrati ne bodo ogroženi končni roki za obvezne varnostne 
in okoljske zahteve, ki bodo ostali enaki kot v predlogu Komisije.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga I – Podkategorija L1Ae – merilo (6)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) pomožni pogon ima največjo nazivno 
trajno moč(1) ≤ 1 kW ter

(6) pomožni pogon ima največjo nazivno 
trajno moč(1) > 0,25 kW in ≤ 1 kW ter
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Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev. Zaradi člena 2(g) električna kolesa ≤ 0.25 KW ne spadajo v področje uporabe te 
uredbe. 

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga I – Podkategorija L1Be – merilo (3)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) največja konstrukcijsko določena 
hitrost ≤ 25 km/h in

(3) največja konstrukcijsko določena 
hitrost ≤ 45 km/h in

Or. en

Obrazložitev

Uredniška napaka: popravek, da se kategorija uskladi s sedanjo opredelitvijo.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga I – Kategorija L3e – podkategorija L3e-S1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L3e – S1 (motorna kolesa enduro)
(5) največja višina 
sedeža: 700 mm;
(6) najmanjša 
oddaljenost od tal: 280 
mm;
(7) največja prostornina 
posode za gorivo: 4 l;
(8) najmanjše skupno 
prestavno razmerje v 
najvišji prestavi 
(primarno prestavno 
razmerje * prestavno 
razmerje menjalnika * 
prestavno razmerje 
gonila koles) je 7,5;
(9) masa v stanju, 
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pripravljenem za vožnjo 
(brez voznika), ne 
presega 100 kg in
(10) brez sedeža za 
potnika.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera motorna kolesa so namenjena za cestno in terensko uporabo. Uporabljajo torej 
javne ceste in bi morala biti vključena v to uredbo. Upoštevati pa je treba tudi njihove 
posebne značilnosti za necestno uporabo. V ta namen se predlaga podkategorija za posebno 
uporabo ("S").

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga I – Kategorija L3e – podkategorija L3e-S2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L3e – S1 (motorna kolesa trial)
(5) najmanjša višina 
sedeža: 900 mm;
(6) najmanjša 
oddaljenost od tal: 310 
mm;
(7) najmanjše skupno 
prestavno razmerje v 
najvišji prestavi 
(primarno prestavno 
razmerje * prestavno 
razmerje menjalnika * 
prestavno razmerje 
gonila koles) je 6,0;
(8) masa v stanju, 
pripravljenem za vožnjo 
(brez voznika), ne 
presega 140 kg;
(9) brez sedeža za 
potnika.

Or. en
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Obrazložitev

Nekatera motorna kolesa so namenjena za cestno in terensko uporabo. Uporabljajo torej 
javne ceste in bi morala biti vključena v to uredbo. Upoštevati pa je treba tudi njihovo 
posebne značilnosti za necestno uporabo. V ta namen se predlaga podkategorija za posebno 
uporabo ("S").

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga I – Kategorija L6e – merilo (3)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) masa v stanju, pripravljenem za vožnjo, 
≤ 350 kg, kar ne vključuje:

(3) masa v stanju, pripravljenem za vožnjo:

(a) ≤ 350 kg za prevoz potnikov;
(b) ≤ 400 kg za prevoz blaga.
Masa v stanju, pripravljenem za vožnjo, 
ne vključuje:

(a) mase akumulatorjev v primeru 
hibridnega vozila ali vozila z izključno 
električnim pogonom ali

(1) mase akumulatorjev v primeru 
hibridnega vozila ali vozila z izključno 
električnim pogonom ali

(b) teže sistema za plinasto gorivo, 
vključno s posodami za shranjevanje 
plinastega goriva, pri enogorivnih, 
dvogorivnih ali večgorivnih vozilih ali 

(2) teže sistema za plinasto gorivo, 
vključno s posodami za shranjevanje 
plinastega goriva, pri enogorivnih, 
dvogorivnih ali večgorivnih vozilih ali 

(c) teže posod za shranjevanje stisnjenega 
zraka pri pogonu na stisnjeni zrak.

(3) teže posod za shranjevanje stisnjenega 
zraka pri pogonu na stisnjeni zrak.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja direktiva 2002/24/ES uporablja pojem „masa neobremenjenega vozila“. V predlogu 
je bilo to zaradi jasnosti in skladnosti z zadevno uredbo o vozilih nadomeščeno z „masa v 
stanju, pripravljenem na vožnjo“. Da bi se razlika izravnala, se predlaga majhno povečanje 
mase za gospodarska vozila.
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Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga I – Kategorija L6e – merilo (3) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) delovna prostornina motorja ≤ 
50 cm3, če je del konfiguracije pogona 
vozila motor na prisilni vžig.

Or. en

Obrazložitev

Ta specifikacija velja za vse podkategorije L6e. zato se premakne iz L6Ae in L6Be v L6e.

Opomba: treba je preštevilčiti merila za L6Ae in L6Be.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga I – Podkategorija L6Ae – merilo (6)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) delovna prostornina motorja ≤ 50 cm3, 
če je del konfiguracije pogona vozila 
motor na prisilni vžig.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta specifikacija velja za vse podkategorije pod L6e, zato je bila premaknjena v L6e.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga I – Podkategorija L6Be – merilo (6)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) delovna prostornina motorja ≤ 50 cm3, 
če je del konfiguracije pogona vozila 
motor na prisilni vžig, in

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta specifikacija velja za vse podkategorije pod L6e, zato je bila premaknjena v L6e.

Predlog spremembe 69Predlog uredbe
Priloga I – Kategorija L7e – merilo (3) – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ≤ 550 kg za prevoz blaga. (b) ≤ 600 kg za prevoz blaga.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja direktiva 2002/24/ES je uporabljen koncept „mase neobremenjenega vozila“, v 
predlogu je bilo to zaradi jasnosti in skladnosti z zadevno uredbo o vozilih nadomeščeno z 
„masa v stanju, pripravljenem na vožnjo“. Da bi se razlika izravnala, se predlaga majhno 
povečanje mase za gospodarska vozila.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Priloga I – Podkategorija L7Ae – merilo (5)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) vozila kategorije L7e, ki ne izpolnjujejo 
posebnih meril za podkategorijo vozil 
L7Be, in

(5) vozila kategorije L7e, ki ne izpolnjujejo 
posebnih meril za podkategorijo vozil 
L7Be in L7Ce, in

Or. en

Obrazložitev

Sledi uvedbi nove kategorije vozil za vse terene L7Ce.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga I – Podkategorija L7Be – merilo (6)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) opremljen z dvema, tremi ali štirimi 
sedeži za potnike, vključno s sedežem za 
voznika.

(6) opremljen z enim do štirimi sedeži za 
potnike, vključno s sedežem za voznika, 
pri čemer so vsi sedeži opremljeni z 
varnostnim pasom.
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Or. en

Obrazložitev

Težki mini avtomobili so opremljeni z najmanj enim in ne več kot štirimi sedeži. Vsi sedeži 
morajo biti opremljeni z varnostnimi pasovi.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Priloga I – Podkategorija L7Be – P– merilo (7)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) vozila, zasnovana in uporabljana za 
prevoz potnikov, opremljena z največ 
štirimi sedeži za potnike, vključno s 
sedežem za voznika, pri čemer so vsi 
sedeži opremljeni z varnostnim pasom.

(7) vozila, zasnovana za prevoz potnikov.

Or. en

Obrazložitev

Odstranitev podvajanja; ta specifikacija je že označena v podkategoriji L7Be, merila (6).

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga I – Kategorija L7e – podkategorija L7Ce (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ce – vozilo za vse terene
(5) najvišja 
konstrukcijsko določena 
hitrost: 60 km/h;
(6) širok sedež;
(7) uravnavanje plina s 
palcem
(8) priklopna naprava 
zadaj: vlečna teža > 4x 
lastna teža > 274 kg –
preizkus obremenitve, ne 
gre obravnavati kot 
dovoljeno težo prikolice.
(10)najmanjša 
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oddaljenost od tal: > 180 
mm
(11) razmerje med 
medosno razdaljo in 
najmanjšo oddaljenostjo 
od tal: < 6.

(Sprememba velja za celotno zakonodajno 
besedilo; če bo sprememba sprejeta, bo 
treba ustrezno spremeniti celotno besedilo, 
tj. preštevilčiti ga, da se nova kategorija 
umesti med L7Ae in L7Be.)

Or. en

Obrazložitev

Nekatera motorna kolesa so namenjena za cestno in terensko uporabo. Uporabljajo torej 
javne ceste in bi morala biti vključena v to uredbo. Upoštevati je treba tudi njihovo posebne 
terenske značilnosti. V ta namen se predlagajo te posebne podkategorije. 

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Priloga II (celotna priloga) – Kategorije vozil – vrstica 2 – podstolpec 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ae L7Ae in L7Ce

Or. en

Obrazložitev

Vozila za vse terene (podkategoija L7Ce) morajo biti skladna s podobnimi splošnimi 
zahtevami EU za homologacijo vozil kot težka cestna štirikolesa (L7Ae). Podrobnosti teh 
zahtev je mogoče z delegiranim aktom prilagoditi vsaki podkategoriji posebej.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Priloga II – Zahteve za konstrukcijo vozila – točka 8 – vgrajeni sistemi za diagnostiko –
stolpec 6 – L1Be

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

X črtano
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Or. en

Obrazložitev
OBD ne bo obvezen za kategorijo L1Be (dvokolesni mopedi) zaradi sorazmernih stroškov.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Priloga III – vrstica 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ce – Vozilo za vse terene – 20

Or. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev za uvedbo nove podkategorije vozil za vse terene. Omejitve, podobne 
tistim za L7Ae.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Priloga IV – Datumi začetka uporabe – stolpec 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Novi tipi vozil Neobvezno – 1. julij 2013 –
1. januar 2015 – 1. januar 2018 

črtano

Or. en

Obrazložitev
Čeprav gre vsekakor pozdraviti prostovoljno skladnost s strožjimi ravnmi emisij pred 
obveznim rokom, pa je ni mogoče zakonsko naložiti. Zato je treba te neobvezne datume črtati 
iz preglednice. 

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Priloga IV – vrstica 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Euro 3(4) – 1. julij 2013 – 1. januar 2014 – črtano
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1. januar 2015

Or. en

Obrazložitev

Sprememba časovnega razporeda: raven Euro 3 se črta zaradi jasnosti in poenostavitve.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednice (A); (B) in (C) – stolpec 3 (Razred pogona) – primeri, ko 
naveden samo „PI“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PI PI/hibrid

Or. en

Obrazložitev

V sedanjem predlogu so omejitve emisij za hibridna vozila povezane samo z dizelskimi 
motorji (CI/hibrid). Omejitve za hibridna vozila pa bi smiselno morala biti povezane s 
fosilnimi gorivi, ki povzročajo emisije: bencin (PI) ali dizelsko gorivo (CI).

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (A) – (A1) Euro 3(4)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta preglednica se črta.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba časovnega razporeda: zaradi jasnosti in poenostavitve se črta raven Euro 3 
(celotna preglednica A1).
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Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (A) Euro 3(4) – stolpca 1 in 2 – vrstica 6 – točka 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ce – Vozila za vse terene

Or. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev za uvedbo nove podkategorije vozil za vse terene.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (A) –(A2) Euro 4(5) – stolpca 1 in 2 – vrstica 6 – točka 4a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ce – Vozila za vse terene

Or. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev za uvedbo nove podkategorije vozil za vse terene.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (B) – (B1) Euro 4(5) OBD I – stolpca 1 in 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L1Be – Dvokolesni moped 
L2e – Trikolesni moped
L6Ae – Lahko cestno štirikolo

L2e – Trikolesni moped
L6Ae – Lahko cestno štirikolo

Or. en

Obrazložitev
OBD zaradi stroškov ne bo obvezen za dvokolesne mopede.
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Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (B) – (B2) Euro 5(6) OBD I in OBD II – stolpca 1 in 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L1Be – L7e (6) - Vsa vozila kategorije L 
razen kategorije L1Ae

L2e – L7e (6) - Vsa vozila kategorije L 
razen kategorije L1e

Or. en

Obrazložitev
OBD zaradi stroškov ne bo obvezen za dvokolesne mopede.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (C) Euro 4(5) – stolpec 1 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev za uvedbo nove podkategorije vozil za vse terene.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (C) – (C2) Euro 5(6) – stolpca 1, 2, 4 in 7 – vrstica 11a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ce – Vozilo za vse terene – Euro 5 –
1500

Or. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev za uvedbo nove podkategorije vozil za vse terene.
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Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (D) – stolpca 3 in 4 (Raven hrupa Euro 3(4) (dB(A)) – Preskusni 
postopek Euro 3(4))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

stolpca črtana

Or. en

Obrazložitev

Sprememba časovnega razporeda: raven Euro 3 se črta (stolpca 3 in 4) zaradi jasnosti in 
poenostavitve.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Priloga VI – preglednica (D) – stolpci 1,2, 3 in 5 – vrstica 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ce – Vozilo za vse terene – -80 – 80

Or. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev za uvedbo nove podkategorije vozil za vse terene.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Priloga VII – preglednica (A) – stolpca 1 in 2 – vrstica 4 – točka 4 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ce – Vozilo za vse terene

r. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev za uvedbo nove podkategorije vozil za vse terene.
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Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Priloga VII – preglednica (A) – stolpec 3 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30000 25000

en

Obrazložitev
Zahteve za trajnost se izračunajo glede na domnevno življenjsko dobo (v km) različnih vozil 
kategorije L, ki morajo izpolnjevati mejne vrednosti za emisije, kot veljajo za homologacijo. 
Da bi omogočili netežavno uvedbo, se število prevoženih kilometrov poveča z vsakim novim 
korakom Euro (pristopen, podoben tistemu za osebna vozila). Vendar je s povprečno 
življenjsko dobo 10 let predlagano povečanje števila prevoženih kilometrov na ravni Euro 5/6 
preveč omejujoče za motorna kolesa (L3e) in primerljiva vozila.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Priloga VII – preglednica (A) – stolpec 3 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

50000 40000

en

Obrazložitev
Zahteve za trajnost se izračunajo glede na domnevno življenjsko dobo (v km) različnih vozil 
kategorije L, ki morajo izpolnjevati mejne vrednosti za emisije, kot veljajo za homologacijo. 
Da bi omogočili netežavno uvedbo, se število prevoženih kilometrov poveča z vsakim novim 
korakom Euro (pristopen, podoben tistemu za osebna vozila). Vendar je s povprečno 
življenjsko dobo 10 let predlagano povečanje števila prevoženih kilometrov na ravni Euro 5/6 
preveč omejujoče za motorna kolesa (L3e) in primerljiva vozila.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Priloga VII – preglednica (B) – stolpec 3 (Euro 3(4) (-)) in podstolpci

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba časovnega razporeda: raven Euro 3 se črta (stolpec 3 s podstolpci) zaradi 
jasnosti in poenostavitve.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Priloga VIII – stolpec 2 – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Štiri leta po datuma iz drugega 
pododstavka člena 82.

Tri leta po datuma iz drugega pododstavka 
člena 82.

Or. en

Obrazložitev
Čeprav je predlagani datum začetka veljavnosti te uredbe (člen 82(2) spremenjen v 1. januar 
2014, ostane datum obvezne uvedbe naprednih zavornih sistemov 1. januar 2017.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Priloga VIII – stolpec 3 – vrstica 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nova motorna kolesa podkategorije 
L3e–A1, ki se prodajo, registrirajo ali dajo 
v uporabo, se po izbiri proizvajalca vozila 
opremijo s protiblokirnim ali 
kombiniranim zavornim sistemom ali 
obema tipoma naprednih zavornih 
sistemov;

(b) nova motorna kolesa podkategorij L3e–
A2 in L3e–A3, ki se prodajo, registrirajo 
ali dajo v uporabo, se opremijo s 
protiblokirnim zavornim sistemom.

(a) nova motorna kolesa podkategorije 
L3e–A1, ki se prodajo, registrirajo ali dajo 
v uporabo, se po izbiri proizvajalca vozila 
opremijo s protiblokirnim zavornim 
sistemom na obeh kolesih ali 
kombiniranim zavornim sistemom ali 
obema tipoma naprednih zavornih 
sistemov;
(b) nova motorna kolesa podkategorij L3e–
A2 in L3e–A3, ki se prodajo, registrirajo 
ali dajo v uporabo, se opremijo s 
protiblokirnim zavornim sistemom na 
obeh kolesih.

Or. en
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Obrazložitev

Protiblokirne zavore so najučinkovitejše, če so nameščene na obeh kolesih.

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Pojasnila k prilogam I do VIII – opomba 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Napredni zavorni sistemi so obvezni le 
za vozila kategorije L3e, kot je določeno v 
Prilogi VIII.

(3) Napredni zavorni sistemi so 
obvezni le za vozila kategorije L3e-A1, 
L3e-A2 in L3e-A3, kot je določeno v 
Prilogi VIII.

Or. en

Obrazložitev

Napredni zavorni sistemi niso obvezni za motorna kolesa L3e enduro in trial, saj ne vedno 
ustrezajo razmeram na necestnih površinah.
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OBRAZLOŽITEV

I. Predlog Komisije

Komisija je 4. oktobra 2010 sprejela predlog nove uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru 
dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov. Kategorija L zajema široko paleto vozil: 
električna kolesa, mopede, dvo- in trikolesna motorna kolesa, štirikolesa in mini avtomobile. 
Ocenjuje se, da je v EU trenutno v prometu več kot 30 milijonov vozil kategorije L. 

Evropska komisija želi s svojim predlogom poenostaviti sedanji pravni okvir ter uvesti nove 
upravne in tehnične zahteve, na primer v zvezi z okoljskimi in varnostnimi vidiki ter tržnim 
nadzorom. Zahteve za homologacijo novih vozil kategorije L so sedaj opredeljene v okvirni 
direktivi 2002/24/ES in 14 drugih direktivah, ki se sklicujejo nanjo. Te bo razveljavila in 
nadomestila predlagana uredba, ki opredeljuje temeljne določbe in področje uporabe. 
Podrobne tehnične zahteve bodo opredeljene pozneje z delegiranimi akti. 

II. Delovni obiski, delovni dokument in javna obravnava

Poročevalec se je izčrpno pogovoril z različnimi zainteresiranimi stranmi, da bi dobil celovit 
pregled nad posledicami predlagane uredbe. Odpravil se je na delovna obiska v testni center 
RDW v Lelystadu (Nizozemska) in na Inštitut za tehnologijo vozil in mobilnost skupine TÜV 
Nord v Essnu (Nemčija), da bi se seznanil z novimi varnostnimi in okoljskimi zahtevami v 
predlogu. O inovacijah pri vozilih in gospodarskih vidikih predloga so razpravljali med 
delovnim obiskom pri proizvajalcih vozil kategorije L v Italiji, na katerem sta se mu 
pridružila tudi poročevalca v senci, Malcolm Harbour in Toine Manders. Do sredine junija je 
načrtovan tudi obisk pri proizvajalcih v Avstriji.

Predlogi sprememb predloga Komisije, ki so predstavljeni v poročilu, so v skladu s 
političnimi razmišljanji in pripombami, ki jih je poročevalec že predstavil v delovnem 
dokumentu z dne 15. februarja 20111. Razprava o omenjenem delovnem dokumentu je 
potekala na javni predstavitvi z naslovom „Jasna pravila notranjega trga za mopede, skuterje 
in motorna kolesa“, ki jo je 22. marca 2011 pripravil Evropski parlament. Poročevalec se želi 
zahvaliti vsem udeležencem dosedanjih koristnih in zanimivih razprav in sej, tudi 
poročevalcem v senci.

III. Stališče poročevalca

Splošne pripombe
Kot je poročevalec poudaril že v delovnem dokumentu, odločno podpira glavne cilje predloga 
uredbe, saj bodo izboljšali delovanje notranjega trga in hkrati zaščitili bistvene javne interese.
To pomeni tudi učinkovitejši tržni nadzor evropskega trga.2 Poleg tega poročevalec meni, da 
lahko predlagane zahteve za vozila kategorije L pospešijo prehod k učinkovitejši, varni in 
čisti mobilnosti v mestih.3

                                               
1

857524EN
2 Glej KOM(2010)0608: K aktu za enotni trg, predlog št. 39; glej tudi KOM(2010)0614: Celostna industrijska politika.
3 Tudi v skladu z evropsko strategijo o onesnaževanju zraka, KOM(2005)0446, in z Evropskim akcijskim načrtom za varnost v cestnem 
prometu, KOM(2010)0389.
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Področje uporabe predlagane uredbe 
Poročevalec pozdravlja večjo jasnost, ki jo z uvedbo ustreznih podkategorij zagotavlja nova 
razvrstitev vozil. Vendar pa bi bilo treba odpraviti nekatere nedoslednosti. Predlagani 
člen 2(1) pravilno omejuje področje uporabe na vozila kategorije L, ki so namenjena za 
uporabo na javnih cestah. Tako bi morala biti iz uredbe izvzeta samo vozila kategorije L, 
namenjena izključno za terensko uporabo, poleg na primer kmetijskih vozil (člen 2(2)).
Poročevalec zato predlaga nove podkategorije za vozila kategorije L, ki so namenjena tako za 
terensko uporabo kot tudi za uporabo na javnih cestah, tudi z njihovo ustrezno razvrstitvijo.
To se nanaša predvsem na motorna kolesa za posebno uporabo enduro (S1) in trial (S2) ter 
vozila za vse terene (ATV).

Predlog odpira možnost homologizacije za vozila kategorije L z novo hibridno tehnologijo.
Poročevalec je zelo naklonjen omenjenim inovacijam in z njimi povezanim novim konceptom 
mobilnosti, zato se je ukvarjal z zamislijo, da bi oblikovali tudi nove podkategorije za male 
(električne) osebne avtomobile. Meni pa, da bi to pomenilo prekomerno širjenje meril za 
vozila kategorije L (lahka vozila), na primer v zvezi z največjo maso ali največjo nazivno 
trajno močjo. To bi nazadnje zmanjšalo razlikovanje med lahkimi vozili (kategorija L) in 
osebnimi avtomobili (M1), kar bi povzročilo nejasnosti in zmedo. Iz podobnih razlogov se je 
odločil, da ne uvede nove kategorije za štirikolesnike z vzporedno nameščenimi sedeži.

Enostaven in jasen časovni razpored za uporabo uredbe
V predlogu Komisije je naveden ambiciozen, a zapleten nabor datumov in rokov (od leta 2013 
do 2021). Zaradi jasnosti, racionalnosti in enostavnosti želi poročevalec sprejeti bolj 
pregleden časovni razpored z jasnimi in odločnimi koraki, povezanimi z boljšim tržnim 
nadzorom, strožjimi ravnmi emisij in obveznimi varnostnimi zahtevami. Za dosego tega cilja 
poročevalec uvaja pristop v treh korakih (glej preglednico). Tako bi industriji in nacionalnim 
upravam zagotovili nekoliko več časa za ustrezno prilagoditev novim zahtevam in 
obveznostim, ne da bi pri tem ogrozili splošne cilje, povezane z varnostjo in okoljem.

Pristop v treh korakih za uporabo uredbe
Korak 1 Korak 2 Korak 3

(po študiji o vplivu Komisije)
Začetek veljavnosti:

1. 1. 2014
Datum začetka uporabe:

1. 1. 2017: nove homologacije
1. 1. 2018: nove registracije

Datum začetka uporabe:
1. 1. 2020: nove homologacije
1. 1. 2021: nove registracije

Določbe:
- ponovna razvrstitev
- homologizacije „novega tipa“
- nadzor trga
- samodejni vklop sprednjih luči
- preprečevanje nedovoljenih 

sprememb
- informacije o popravilu in 

vzdrževanju

Določbe:
- raven Euro 4 za emisije in 

trajnost (Euro 5 za L3e)
- napredni zavorni sistem za 

3e-A
- vgrajeni sistemi za 

diagnostiko (OBD I)

Določbe:
- raven Euro 5 za emisije in 

trajnost (Euro 6 za L3e)
- vgrajeni sistemi za 

diagnostiko (OBD II)
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Okoljske zahteve
Glede na to, da vozila kategorije L predstavljajo le 3 % skupne kilometrine v cestnem 
prevozu, so njihove emisije onesnaževal nesorazmerno visoke. Poročevalec podpira uvedbo 
strožjih mejnih vrednosti emisij. Proizvajalce poziva, naj čim prej zagotovijo skladnost z 
njimi in to spremenijo v konkurenčno prednost. Precej vozil kategorije L že izpolnjuje višje 
emisijske standarde, zato bi bilo treba črtati t.i. neobvezne datume začetka uporabe.
Poročevalec podpira predlagane zahteve glede vzdržljivosti. Vendar pa je povečanje števila 
prevoženih kilometrov na zadnji ravni Euro 5/6 prestrogo in bi ga bilo treba nekoliko 
spremeniti.

Vgrajeni sistemi za diagnostiko (OBD) omogočajo enostaven dostop do informacij o motorju 
in krmilnih sistemih vozila (tj. emisijah), tako da je mogoče vozilo učinkovito popraviti.
Poročevalec se načeloma strinja s predlaganim postopnim pristopom k uvedbi obveznih 
sistemov OBD, dvomi pa o sorazmernosti določbe, ki zahteva uporabo sistemov OBD pri 
mopedih.

Varnostni ukrepi
Vozniki vozil kategorije L se soočajo z veliko višjim tveganjem za nesreče s smrtnim izidom 
ali hude prometne nesreče kot vozniki drugih vozil. Vozila kategorije L predstavljajo le 2 % 
skupnega števila prevoženih kilometrov, hkrati pa 16 % vseh smrti na cestah v EU-25.1
Poročevalec v celoti priznava, da na varno vožnjo pomembno vplivajo človekovo vedenje in 
tudi vozne razmere, vendar pa je trdno odločen, da bo ustrezno obravnaval varnostna 
vprašanja, povezana s tehničnimi lastnostmi vozila. Zato podpira obvezno uvedbo dostopnih 
naprednih zavornih sistemov (kombinirani zavorni sistemi (CBS) ali protiblokirni zavorni 
sistemi (ABS)) pri vseh novih motornih kolesih v skladu s predlogom Komisije, razen pri 
motornih kolesih enduro in trial. Poročevalec poziva industrijo, naj čim prej ponudi sistem 
ABS kot možnost v vseh kategorijah motornih koles in naj potrošnike vzpodbuja k nakupu 
motornih koles s tem sistemom. Poročevalec pozdravlja tudi predlog o samodejnem vklopu 
sprednjih luči za izboljšanje vidnosti vozil kategorije L.

Poročevalec ugotavlja, da je v motoristični skupnosti močno zakoreninjena kultura 
spreminjanja vozil za povečevanje njihove moči. Preprečitev tega bi prizadela številne 
poklicne motoriste. Zato bi morala biti ureditev področja omenjenih sprememb prepuščena 
državam članicam. Vendar pa poročevalec poziva k strogim ukrepom proti spremembam, 
katerih namen je nezakonito povečevanje najvišje hitrosti vozila na račun emisij onesnaževal, 
porabe goriva in varnosti. 

Homologacija vozil majhnih serij in posameznih vozil
Poročevalec podpira veliko raznolikost vozil kategorije L ter malih in srednjih podjetij v tej 
panogi. Zato predlaga prilagoditev količin majhnih serij za vsa vozila kategorije L, da bi to 
raznolikost omogočili (priloga III). Mnogim uporabnikom vozil te kategorije se zdi 
individualnost njihovih vozil pomembna. Zato poročevalec podpira predlog Komisije o 
posamičnih odobritvah (člen 42).

                                               
1 ETSC, 2007
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Dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil
Poročevalec močno podpira vse ukrepe, ki zagotavljajo enake pogoje za dostop do informacij 
o popravilu in vzdrževanju. Predlaga natančnejšo opredelitev „neodvisnega izvajalca“ ali 
„serviserja“, s čimer bi zagotovili, da bodo uporabnik in serviserji posameznega vozila imeli 
ustrezen dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju po razumni ceni.

IV. Sklepna ugotovitev
Poročevalec navedene predloge predstavlja odboru in se veseli dodatnih predlogov.


