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PR_COD_1amCom

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 poenostavitvi postopka selitve 
motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0164),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 144 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0092/2012),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 20121, 

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

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora 
za promet in turizem (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno 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.

                                               
1 UL C 299, 4.10.2012, str. 89.
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 
29. aprila 1999 o dokumentih za 
registracijo vozil usklajuje obliko in 
vsebino potrdila o registraciji, da bi se 
olajšalo njegovo razumevanje ter tako 
olajšal prost pretok vozil, registriranih v 
eni državi članici, na cestah in ozemlju 
drugih držav članic. V skladu z navedeno 
direktivo bi morale druge države članice 
pri identifikaciji vozil v mednarodnem 
prometu ali njegovi ponovni registraciji v 
drugi državi članici priznati potrdilo o 
registraciji, ki ga je izdala država članica.
Vendar pa Direktiva 1999/37/ES ne določa 
države članice, pristojne za registracijo, ter 
ustreznih formalnosti in postopkov. Da bi 
odpravili ovire za prost pretok motornih 
vozil na notranjem trgu, je zato treba 
določiti ločena usklajena pravila za 
določitev države članice, v kateri mora biti 
motorno vozilo registrirano, in o 
poenostavljenih postopkih za ponovno 
registracijo motornih vozil, registriranih v 
drugi državi članici.

(3) Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 
29. aprila 1999 o dokumentih za 
registracijo vozil usklajuje obliko in 
vsebino potrdila o registraciji, da bi se 
olajšalo njegovo razumevanje ter tako 
olajšal prost pretok vozil, registriranih v 
eni državi članici, na cestah in ozemlju 
drugih držav članic. V skladu z navedeno 
direktivo bi morale druge države članice 
pri identifikaciji vozil v mednarodnem 
prometu ali njegovi ponovni registraciji v 
drugi državi članici priznati potrdilo o 
registraciji, ki ga je izdala država članica.
Vendar pa Direktiva 1999/37/ES ne določa 
države članice, pristojne za registracijo, ter 
ustreznih formalnosti in postopkov. Da bi 
odpravili ovire za prost pretok motornih 
vozil na notranjem trgu, je zato treba 
določiti ločena usklajena pravila za 
določitev države članice, v kateri mora biti 
motorno vozilo registrirano, in o hitrejših 
in poenostavljenih postopkih za ponovno 
registracijo motornih vozil, registriranih v 
drugi državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Uredba bi morala prispevati h 
krepitvi pomembnih načel in varnostnih 
načel v zvezi z varnostjo v cestnem 
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prometu. Kot določa zakonodaja Unije, so 
usklajeni predpisi o tehničnem pregledu 
motornih vozil in njihovih priklopnikov 
bistveni za zmanjšanje administrativne 
obremenitve državljanov in podjetij, ob 
zagotavljanju dinamičnega razvoja metod 
in vsebine preskušanja. Države članice bi 
morale vzajemno priznavati nacionalne 
tehnične preglede.  Vzajemno priznavanje 
tehničnih kontrol med državami 
članicami zahteva skupno opredelitev in 
primerljive standarde preskušanja, ki jih 
spoštujejo vse države članice.

Or. en

Obrazložitev

Da bo uredba delovala v praksi, predlog spremembe poudarja potrebo po celovitem izvajanju 
ustrezne zakonodaje Unije in sodelovanju držav članic.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Da se državljanom ali podjetjem, 
zlasti tistim, ki nabavijo motorno vozilo, 
registrirano v drugi državi članici, olajša 
priznavanje potrdila o registraciji, bi bilo 
treba v skladu z Direktivo Sveta 
1999/37/ES obliko potrdila uskladiti v 
vseh državah članicah. 

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ker se po tej Uredbi lahko zavrne 
registracija vozila, za katero ni sklenjeno 
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zavarovanja civilne odgovornosti, je 
ustrezno zagotoviti, da je zavarovanje, 
vključno z  nizkimi zavarovalnimi 
premijami, državljanom in podjetjem 
dostopno.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Nove tehnologije bi morale prispevati 
k nadaljnjemu izboljšanju izvrševanja in 
preprečevanja goljufij pri čezmejnem 
prenosu in ponovni registraciji motornih 
vozil.  

Or. en

Obrazložitev

Nove tehnologije, kot so pametne kamere na cestah in označevanje RFID, so učinkovito 
orodje za boj proti goljufijam z registrskimi tablicami in vozili. 

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za dosego cilja interoperabilne 
izmenjave informacij med državami 
članicami bi bilo treba pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
zvezi s spremembami prilog I in II te 
uredbe zaradi upoštevanja tehničnega 
napredka podeliti Komisiji, zlasti da bi se 
upoštevale ustrezne spremembe 
Direktive 1999/37/ES ali spremembe 
drugih aktov Unije, ki so neposredno 
relevantni za posodobitev prilog I in II k tej 

(13) Za dosego cilja interoperabilne 
izmenjave informacij med državami 
članicami bi bilo treba pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
zvezi s spremembami prilog I in II te 
uredbe zaradi upoštevanja tehničnega 
napredka podeliti Komisiji, zlasti da bi se 
upoštevale ustrezne spremembe 
Direktive 1999/37/ES ali spremembe 
drugih aktov Unije, ki so neposredno 
relevantni za posodobitev prilog I in II k tej 
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uredbi, v zvezi s pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati podjetja, ki uporabljajo 
potrdila o poslovni registraciji, za 
uresničevanje zahtev po dobrem ugledu in 
ustrezni strokovni usposobljenosti, ter v 
zvezi s trajanjem veljavnosti potrdil o 
poslovni registraciji vozil. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
istočasno, pravočasno in ustrezno 
predložitev ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

uredbi, v zvezi s pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati podjetja, ki uporabljajo 
potrdila o poslovni registraciji, za 
uresničevanje zahtev po dobrem ugledu in
ustrezni strokovni usposobljenosti, ter v 
zvezi s trajanjem veljavnosti potrdil o 
poslovni registraciji vozil in spoštovanjem 
določb o RFID oznakah kot zaščitnem 
ukrepu proti nepošteni uporabi registrskih 
tablic. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
istočasno, pravočasno in ustrezno 
predložitev ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zaradi zagotavljanja enotnih pogojev 
za izvajanje te uredbe bi bilo treba 
Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za 
določitev skupnih postopkov in 
specifikacije za programsko aplikacijo, ki 
je potrebna za elektronsko izmenjavo 
podatkov o registraciji vozil, vključno z 
obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi 
postopki za elektronsko iskanje po 
nacionalnih elektronskih registrih in dostop 
do njih, postopki za dostop in varnostnimi 
mehanizmi, ter za opredelitev oblike in 
vzorca potrdila o poslovni registraciji 
vozila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

(14) Zaradi zagotavljanja enotnih pogojev 
za izvajanje te uredbe bi bilo treba 
Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za 
določitev skupnih postopkov in 
specifikacije za programsko aplikacijo,
natančneje za evropski informacijski 
sistem za prometna in vozniška dovoljenja 
EUCARIS, ki je potrebna za elektronsko 
izmenjavo podatkov o registraciji vozil, 
vključno z obliko izmenjanih podatkov, 
tehničnimi postopki za elektronsko iskanje 
po nacionalnih elektronskih registrih in 
dostop do njih, postopki za dostop in 
varnostnimi mehanizmi, ter za opredelitev 
oblike in vzorca potrdila o poslovni 
registraciji vozila. Ta pooblastila bi bilo 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
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pooblastil Komisije. države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „imetnik potrdila o registraciji“ pomeni 
osebo, na ime katere je vozilo registrirano 
v državi članici.

(3) „imetnik potrdila o registraciji“ pomeni
fizično ali pravno osebo, na ime katere je 
vozilo registrirano v državi članici, ali 
fizično ali pravno osebo, ki je pogodbeno 
prevzela vozilo v začasno posest.

Or. en

Obrazložitev

Imetnik potrdila o registraciji je fizična ali pravna oseba, ki je  zakupila vozilo, ne pa 
mednarodno podjetje, ki le nudi vozila za zakup.  Na ta način mednarodno podjetje ne 
more registrirati vozila v eni držav članici, medtem ko je v uporabi v drugi državi članici, da 
bi se s tem izognilo obdavčitvi ali drugim upravnim stroškom.  Z dodanim izrazom „začasna 
posest“ se opredeli lizinško podjetje, ki ima pravni naslov za vozilo in je torej  njegov zakoniti 
lastnik. To polje je treba dodati k postavkam v Prilogi I.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „potrdilo o registraciji“ pomeni 
dokazilo, da je vozilo registrirano v državi 
članici;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev sledi Direktivi 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo 
vozil.
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Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) „nacionalna kontaktna točka“ 
pomeni organ, ki ga imenuje vsaka država 
članica, in je pristojen za uradni register 
vozil na njenem ozemlju ter izmenjavo 
podatkov o registraciji vozila;

Or. en

Obrazložitev

V državi članici lahko obstaja eden ali več organov za registracijo. Za poenostavitev 
čezmejne ponovne registracije je uvedena in opredeljena nacionalna kontaktna točka. Ta 
točka naj bi bila ena točka za izmenjavo podatkov o registraciji vozila. 

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri podjetju ali drugem subjektu, s 
pravno osebnostjo ali brez nje, je to država 
članica, v kateri ima ta glavno upravo;

(a) pri podjetju ali drugem subjektu, s 
pravno osebnostjo ali brez nje, je to država 
članica, v kateri je glavna uprava 
registrirana;

Or. en

Obrazložitev

„Registrirana“ je objektivno in preverljivo merilo, ki je za potrebe te uredbe bolj jasno.  

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri podružnici, agenciji ali kateri koli 
drugi poslovni enoti podjetja ali drugega 
subjekta je to država članica, v kateri se ta 

(b) pri podružnici, agenciji ali kateri koli 
drugi poslovni enoti podjetja ali drugega 
subjekta je to država članica, v kateri je ta 
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nahaja; registrirana;

Or. en

Obrazložitev

„Registrirana“ je objektivno in preverljivo merilo, ki je za potrebe te uredbe bolj jasno.  

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (d) – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kraj, kjer oseba običajno živi, to je 
najmanj 185 dni v vsakem koledarskem 
letu, zaradi osebnih in poklicnih vezi, pri 
osebi brez poklicnih vezi pa zaradi osebnih 
vezi, ki kažejo tesno povezavo med 
navedeno osebo in krajem, kjer živi;

(i) kraj, kjer ima oseba registrirano 
prebivališče ali za katero ima drugo 
potrdilo o prebivališču in kjer običajno 
živi, to je najmanj 185 dni v vsakem 
koledarskem letu, zaradi osebnih in 
poklicnih vezi, pri osebi brez poklicnih 
vezi pa zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno 
povezavo med navedeno osebo in krajem, 
kjer živi;

Or. en

Obrazložitev

Podjetjem, državljanom in drugim pravnim subjektom bi moralo biti dovoljeno prenesti vozilo 
v drugo državo samo, če imajo tam registrirano  prebivališče ali imajo potrdilo o prebivanju 
v tej drugi državi članici. 

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoj iz točke (ii) se ne uporablja, če oseba 
živi v državi članici zaradi opravljanja 
časovno omejene naloge. Obiskovanje 
univerze ali šole ne pomeni prenosa 
običajnega prebivališča.

Pogoj iz (ii) se ne uporablja, če oseba živi 
v državi članici zaradi opravljanja časovno 
omejene naloge v trajanju največ 185 dni.
Obiskovanje univerze ali šole ne pomeni 
prenosa običajnega prebivališča.

Or. en
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Obrazložitev

Časovno omejeno trajanje naloge bi moralo biti v tej uredbi jasno opredeljeno.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organi za registracijo vozil lahko pred 
registracijo vozila, registriranega v drugi 
državi članici, tega fizično pregledajo,
samo v naslednjih primerih:

4. Organi za registracijo vozil
identificirajo  vozilo preden registrirajo 
vozilo iz druge države članice.  Organi za 
registracijo vozil lahko pred registracijo 
vozila, registriranega v drugi državi članici,
opravijo tehnični pregled le-tega samo v 
naslednjih primerih:

Or. en

Obrazložitev

Kadar v državi članici obstajajo dvomi o registraciji ali statusu vozila, bi morala država 
članica, ki prejme zahtevek za novo registracijo vozila, vedno imeti možnost idenitifcirati 
vozilo.  Države članice bi morale vedno imeti možnost, da opravijo tehnični pregled, s katerim 
na pregleden način ugotovijo podlago, na kateri je vozilo opravilo tehnični pregled v drugi 
državi članici. 

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če je zaradi spremembe lastništva 
vozila potreben tehnični pregled ali če je
vozilo težje poškodovano.

(d) če je vozilo težje poškodovano.

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – točka (d a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) če vozilo nima veljavnega potrdila o 
opravljenem tehničnem pregledu.

Or. en

Obrazložitev

Ob poteku roka za tehnični pregled mora imeti organ za registracijo vozil možnost opraviti 
pregled vozila, da se zagotovi varnost v cestnem prometu.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zato, da se lahko izpolnjuje 
točka (c) prvega pododstavka zagotovijo, 
da so podrobni nacionalni postopki, ki jih 
uporabljajo za nacionalno in posamično 
odobritev vozil v skladu z Direktivo 
2007/46/ES, objavljeni na spletu.    

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice v skladu z  Uredbo 
2013/xx/EU1 vzajemno priznavajo 
tehnična potrdila drugih držav članic.
__________________
1 Predlog uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov 
ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES 
(2012/0184(COD)).
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Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če država članice prejme poročilo o 
registraciji v drugi državi članici, kot to 
določa odstavek 5, v skladu z Direktivo 
2013/xx/EU1 nemudoma prekliče 
registracijo vozila na svojem ozemlju. 
__________________
1 Predlog direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki spreminja 
Direktivo Sveta 1999/37/ES o dokumentih 
za registracijo vozil  (2012/0185(COD)).

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora jasno določati, da morajo države članice obvestiti druge države članice, ko je 
vozilo ponovno registrirano, da se zagotovi, da vozilo nikoli ni dvakrat ponovno registrirano 
v različnih državah članicah. 

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Države članice do ...* uvedejo 
brezpapirno spletno registracijo vozil 
preko varne spletne podatkovne baze.  
Registracija se opravi neposredno pri 
nacionalni podatkovni bazi države 
članice, kjer je vozilo registrirano.
* UL: prosimo vstavite datum: tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Varna podatkovna baza bo z uporabo sodobnih tehnologij omogočila brezpapirno 
registracijo vozila, ker se bo lahko v medsebojno povezanih podatkovnih bazah (EUCARIS) 
sledilo vsem potrebnim dokumentom in podatkom.  Brezpapirna registraciji bo evropskim 
državljanom prihranila čas in stroške, varovana pa bo z elektronskimi nadzornimi mehanizmi.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Izbira registrske tablice

1. Države članice nudijo izbiro ponovne 
registracije vozila v nacionalnih barvah 
ali barvah Unije.  
2. Če je tablica v barvah Unije, ima v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) 2411/98 
rumene znake na modri podlagi.
3. Izbira iz odstavka 1 ne vpliva na 
pravico držav članic, da določijo svojo 
nacionalno zasnovo tablic.

Or. en

Obrazložitev

Za nekatera podjetja, ki dajejo vozila v najem in lizinška vozila bi bilo uporabna možnost, da 
imajo njihova vozila skupno barvo registrskih tablic.   To bi podjetjem omogočilo, da izberejo 
enotni videz svojih vozil.   Registracija vozil ostaja v pristojnosti države članice, v kateri je 
vozilo registrirano. 

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Organi za registracijo vozil zavrnejo 
registracijo vozila, registriranega v drugi 
državi članici:
(a) če ni dokumentov o registraciji vozila, 
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razen če fizična ali pravna oseba, ki želi 
registrirati vozilo jasno dokaže, da je 
imetnik potrdila o registraciji; 
(b) če vozilo fizičnih pregledov iz 
člena 4(4) ni opravilo uspešno;
(c) če imetnik potrdila o registraciji nima 
dokazila o svoji istovetnosti; 
(d) če imetnik potrdila o registraciji nima 
običajnega prebivališča, kot to določa člen 
3(2), v državi članici, kjer želi registrirati 
vozilo. 

Or. en

Obrazložitev

Nekateri vidiki so tako pomembni za registracijo, da mora biti državljanom jasno, da ne 
morejo registrirati vozila, če nimajo dokumentov o registraciji, če tehnični pregled ni bil 
uspešno opravljen, če imetnik vozila nima dokazila o svoji istovetnosti ali če imetnik potrdila 
o registraciji nima registriranega prebivališča v državi članici, kjer bo vozilo registrirano. 

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) po potrebi, če ustrezne pristojbine 
niso bile plačane;

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če vozilo fizičnih pregledov iz 
člena 4(4) ne opravi uspešno;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Uspešno opravljen tehnični pregled bi moral biti obvezen pogoj za registracijo in je zato 
vključen v odstavek -1a tega člena.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) je vozilo težje poškodovano, ukradeno 
ali uničeno;

(i) je vozilo težje poškodovano, ukradeno, 
uničeno ali je bilo pridobljeno na nepošten 
način;

Or. en

Obrazložitev

Dodan je izraz „nepošteno pridobljen“, da se razširi opredelitev in zagotovi, da se lahko 
zavrne registracijo nepošteno pridobljenega vozila.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (d) – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) so dokumenti o registraciji vozila 
ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila 
o registraciji jasno dokaže lastništvo 
vozila;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vključeno v odstavek -1 a tega člena.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (d) – točka iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) je pretekel rok za naslednji obvezni 
tehnični pregled.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe k členu 4, kar pomeni, da bi moral 
biti mogoč pregled vozila s strani organa za registracijo, ko preteče rok za predpisani 
tehnični pregled, če so posredovani podatki za obvezno potrdilo o registraciji.

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) če je vozilu prepovedan vstop v 
okoljsko cono v državi članici ali če vozilo 
ne izpolnjuje okoljskih standardov, kot jih 
določata pravo Unije in nacionalno pravo, 
ki se uporabljata, razen če se lahko vozilo 
opredeli kot vozilo zgodovinskega 
pomena, kot je opredeljeno z Direktivo 
2013/xx/EU1.  
__________________
1 Predlog uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov 
ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES 
(2012/0184(COD)).

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi moralo biti dovoljeno, da zavrnejo ponovno registracijo vozil, ki resno 
škodujejo zdravju in okolju. 

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (db) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) kadar vozilo nima obveznega 
zavarovanja, če je takšno zavarovanje 
pogoj za registracijo vozila.  

Or. en

Obrazložitev

Obvezno zavarovanje motornih vozil je pomemben prispevek k varnosti v cestnem prometu, 
saj nudi zaščito žrtvam v cestnem prometu in bi torej moralo biti pogoj za registracijo. 

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka odločitev organa za registracijo 
vozila o zavrnitvi registracije vozila, 
registriranega v drugi državi članici, mora 
biti ustrezno utemeljena. Zadevna oseba 
lahko v enem mesecu od prejema 
negativnega sklepa od pristojnega organa 
za registracijo vozila zahteva, da pregleda 
svojo odločitev. Navedeni zahtevek 
vključuje razloge za tak pregled. Pristojni 
organ za registracijo vozil v enem mesecu
od prejema navedenega zahtevka potrdi ali 
prekliče svojo odločitev.

2. Vsaka odločitev organa za registracijo 
vozila o zavrnitvi registracije vozila, 
registriranega v drugi državi članici, mora 
biti ustrezno utemeljena in vključevati 
informacije o postopku pritožbe in 
časovnih rokih. Zadevna oseba lahko v
šestih tednih od prejema negativnega 
sklepa zahteva, da organ pregleda svojo 
odločitev. Navedeni zahtevek vključuje 
razloge za tak pregled. Pristojni organ za 
registracijo vozil v šestih tednih od 
prejema navedenega zahtevka potrdi ali 
prekliče svojo odločitev. Ob zavrnitvi 
registracije država članica, ki zavrne 
registracijo, v skladu s členom 7 pošlje 
podatke o zavrnitvi državi članici, v kateri 
je bilo vozilo predhodno registrirano.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se okrepilo sodelovanje med državami članicami, bi se države članice morale 
medsebojno obveščati o zavrnitvah ponovne registracije.
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Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ za registracijo vozil po prejemu 
zahtevka za potrdilo o začasni registraciji 
iz odstavka 1 v skladu s členom 7 takoj 
pridobi informacije o vrstah podatkov iz 
Priloge I neposredno od organa za 
registracijo vozil v državi članici, v kateri 
je vozilo registrirano, in prenese podatke v 
svoj register.

2. Organ za registracijo vozil po prejemu 
zahtevka za potrdilo o začasni registraciji 
iz odstavka 1 v skladu s členom 7 takoj 
pridobi informacije o vrstah podatkov iz 
Priloge I neposredno od organa za 
registracijo vozil v državi članici, v kateri 
je bilo vozilo nazadnje registrirano, in 
prenese podatke v svoj register.

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če oseba, ki želi registrirati vozilo, ne 
more predložiti dokaza o svoji istovetnosti.

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ko se za vozilo izda potrdilo o začasni 
registraciji, država članica vključi podatke 
o tem vozilu v uradni elektronski register 
v skladu s Prilogo I k tej uredbi in s 
Prilogo I k Direktivi Sveta 199/37/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Druge države članice pri identifikaciji 
vozila v mednarodnem prometu ali 
njegovi ponovni registraciji v drugi državi 
članici priznajo potrdilo o registraciji, ki 
ga je izdala država članica.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organi za registracijo vozil ene države 
članice priznavajo podatke, shranjene v 
uradnih registrih vozil drugih držav 
članic.

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za namene odstavka 1 države članice 
določijo eno nacionalno kontaktno točko 
za izmenjavo informacij o vozilih in 
informacij o izdaji nacionalnih in 
individualnih homologacij v zvezi s 
ponovno registracijo.

Or. en
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Obrazložitev

Država članica ima lahko enega ali več organov za registracijo, vendar bi morala obstajati 
ena nacionalna kontaktna točka za obravnavanje čezmejhnih registracij. Poleg tega bi 
morala obstajati ena nacionalna kontaktna točka za izmenjavo informacij o izdaji 
nacionalnih in individualnih homologacij. V nasprotnem primeru bo za druge države članice 
postalo zelo zapleteno hitro najti kontaktno točko, da bi se zagotovila učinkovita izmenjava 
informacij med državami članicami o čezmejnih zadevah.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene iz odstavka 1 uporabljajo 
organi za registracijo vozil programsko 
aplikacijo iz Priloge II.

2. Za namene iz odstavka 1 uporabljajo 
organi za registracijo vozil Evropski 
informacijski sistem za prometna in 
vozniška dovoljenja (EUCARIS –
European Vehicle and Driving Licence 
Information System) iz Priloge II, ki se 
posodobi tako, da bo izpolnjeval zahteve iz 
te Uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Popolnoma delujoča programska aplikacija - Evropski informacijski sistem za prometna in 
vozniška dovoljenja (EUCARIS) že obstaja ter se uporablja in je v lasti držav članic. Na 
predstavitvi odbora IMCO o tej zadevi se je izkazalo, da se sistem EUCARIS že uporablja za 
ponovne registracije. Ta pristop je učinkovitejši, pa tudi bolj stroškovno učinkovit, kot uvedba 
novih sistemov poleg sistema EUCARIS.

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Samo organi za registracijo vozil lahko 
neposredno dostopajo do shranjenih 
podatkov, ki jih je mogoče priklicati s 
programsko aplikacijo. Organi za 
registracijo vozil sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da se prepreči:

Samo organi za registracijo vozil in organi 
pregona lahko neposredno dostopajo do 
shranjenih podatkov, ki jih je mogoče 
priklicati s programsko aplikacijo. Organi 
za registracijo vozil sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da se prepreči:
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Or. en

Obrazložitev

Organi, kot so policija in carinski organi ( organi pregona) bi tudi morali imeti dostop do 
shranjenih podatkov o registraciji vozil, ki jih je mogoče priklicati s programsko aplikacijo, 
da bi se lahko učinkovito borili proti goljufijam v zvezi s ponovnimi registracijami.

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se ugotovi, da so bile predložene 
napačne informacije ali informacije, ki se 
ne bi smele predložiti, se takoj obvesti 
organ za registracijo vozil, ki je prejel te 
informacije. Ta jih nato izbriše ali popravi.

Če se ugotovi, da so bile predložene 
napačne informacije ali informacije, ki se 
ne bi smele predložiti, se takoj obvesti 
organ za registracijo vozil, ki je prejel te 
informacije. Organ za registracijo vozil 
države članice, v kateri je bilo vozilo 
nazadnje registrirano, in države članice, v 
kateri je registrirajo, se prejete 
informacije nato izbrišejo ali popravijo.

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene akte za 
določitev splošnih postopkov in 
specifikacij za programsko aplikacijo iz 
odstavka 2, vključno z obliko izmenjanih 
podatkov, tehničnimi postopki za 
elektronsko iskanje po nacionalnih 
elektronskih registrih in dostop do njih, 
postopki za dostop in varnostnimi 
mehanizmi. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 12(2).

4. Komisija sprejme izvedbene akte za 
določitev splošnih postopkov in 
specifikacij za programsko aplikacijo iz 
odstavka 2 za doseganje zahtev iz te 
uredbe, vključno z obliko izmenjanih 
podatkov, tehničnimi postopki za 
elektronsko iskanje po nacionalnih 
elektronskih registrih in dostop do njih, 
postopki za dostop in varnostnimi 
mehanizmi. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 12(2).
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Or. en

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija redno ocenjuje ustreznost 
varnostnih ukrepov, povezanih z 
varovanjem izmenjanih podatkov, ob 
upoštevanju tehnološkega razvoja in 
nastanka tveganj.

Or. en

Obrazložitev

Sledi mnenju evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice obvestijo Komisijo o 
imenih in kontaktnih podatkih organov za 
registracijo vozil, ki so odgovorni za 
vodenje uradnih registrov vozil na svojem 
ozemlju in za uporabo te uredbe.

1. Države članice obvestijo Komisijo o 
imenih in kontaktnih podatkih nacionalnih 
kontaktnih točk in organov za registracijo 
vozil, ki so odgovorni za vodenje uradnih 
registrov vozil na svojem ozemlju in za 
uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija na svojem spletnem mestu objavi 
seznam organov za registracijo vozil in vse 

Komisija na svojem spletnem mestu objavi 
seznam organov za registracijo vozil ter 
nacionalnih kontaktnih točk in vse 
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posodobitve navedenega seznama. posodobitve navedenega seznama.

Or. en

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o registraciji vozil v državi 
članici ustreznega organa;

(a) informacije o postopkih registracije
vozil, vključno s časovnimi omejitvami, 
razlogi za zavrnitev, dokumenti, 
potrebnimi za ponovno registracijo, in 
ustreznimi pravicami državljanov Unije 
do ponovne registracije v uradnem jeziku 
ali uradnih jezikih njihove države članice 
ali ter v angleščini, francoščini ali 
nemščini, v državi članici organa za 
registracijo vozil;

Or. en

Obrazložitev

Če se državljan ali pravni subjekt želita sklicevati na časovne omejitve, razloge za zavrnitev, 
ustrezne dokumente, potrebne za ponovno registracijo, morajo ti biti vnaprej jasni.

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) predpisi, ki urejajo obdelavo 
podatkov, povezanih z registracijo vozil, 
vključno z informacijami o časovnih 
omejitvah za zadržanje ter potrebne 
informacije, predvidene v členu 10 in 11 
Direktive 95/46/ES.

Or. en
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Obrazložitev

Če se državljan ali pravni subjekt želita sklicevati na časovne omejitve, razloge za zavrnitev, 
ustrezne dokumente, potrebne za ponovno registracijo, morajo ti biti vnaprej jasni.

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Zaščitni ukrepi proti nepošteni uporabi 

registrskih tablic
1. Pri registraciji vozila organ za 
registracijo vozil vozilo in registrsko 
tablico opremi z napravo za 
radiofrekvenčno identifikacijo (napravo 
RDIF).
2. Organ za registracijo vozil da na 
razpolago nov komplet naprav RDIF ob 
izgubi originalne registrske tablice ali če 
se vozilo nadomesti z drugim.

Or. en

Obrazložitev

Za boj proti kriminalu v zvezi s čezmejno registracijo bi države članice morale vozilo o 
ponovni registraciji opremiti z napravo (čipom) z radiofrekvenčnim identifikatorjem. Tako 
lahko organi pregona vedno preverijo, ali registrska tablica ustreza vozilu.

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) obliko izmenjanih podatkov, 
tehničnimi postopki, postopki dostopa in 
varnostnimi mehanizmi ter obliko in 
modelom naprav RDIF iz člena 9a.

Or. en
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Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 10 se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od začetka 
veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz člena 10 se na Komisijo 
prenese za obdobje petih let od datuma
začetka veljavnosti te uredbe. Komisija 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet najpozneje tri mesece 
pred iztekom določenega obdobja 
podaljšanju nasprotuje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža stališče Parlamenta, da delegacija ne bi smela trajati za 
nedoločeno obdobje in da bi morala Komisija poročati o tem, kako je uporabila svoje 
pristojnosti preden se obdobje podaljša.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Postavka Usklajene 
kode iz 

Direktive
1999/37/E

S
1. Država registracije --
2. Registrska številka (A)
3. Datum prve registracije vozila (B)
4. Identifikacijska številka potrdila o registraciji --
5. Naziv organa, ki je izdal potrdilo o registraciji --
6. Vozilo: znamka (D.1)
7. Vozilo: tip (D.2)
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– varianta (če je na voljo)
– izvedenka (če je na voljo)
8. Vozilo: komercialni opis (D.3)
9. Identifikacijska številka vozila (E)
10. Masa: največja tehnično dovoljena masa vozila, razen za motorna kolesa (F.1)
11. Masa: največja dovoljena masa obremenjenega vozila v uporabi v državi članici 
registracije

(F.2)

12. Masa vozila v uporabi z nadgradnjo in napravo za spenjanje pri vlečnih vozilih 
katere koli kategorije razen M1

(G)

13. Obdobje veljavnosti, če ni neomejeno (H)
14. Datum registracije, na katero se to potrdilo nanaša (I)
15. Številka homologacije (če je na voljo) (K)
16. Število osi (L)
17. Medosna razdalja (v mm) (M)
18. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 1 (v kg)

(N.1)

19. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 2 (v kg), če je primerno

(N.2)

20. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 3 (v kg), če je primerno

(N.3)

21. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 4 (v kg), če je primerno

(N.4)

22. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 5 (v kg), če je primerno

(N.5)

23. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: zaviranega (v kg) (O.1)
24. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: nezaviranega (v kg) (O.2)
25. Motor: prostornina (v cm3) (P.1)
26. Motor: največja nazivna moč (v kW) (če je na voljo) (P.2)
27. Motor: vrsta goriva ali vir energije (P.3)
28. Motor: nazivna vrtilna frekvenca (v min-1) (P.4)
29. Identifikacijska številka motorja (P.5)
30. Razmerje moč/masa (v kW/kg) (samo za motorna kolesa) (Q)
31. Barva vozila (R) 
32. Sedeži: število sedežev, vključno z vozniškim (S.1)
33. Sedeži: število stojišč (če je primerno) (S.2)
34. Najvišja hitrost (v km/h) (T)
35. Raven hrupa: stacionirano (v dB(A)) (U.1)
36. Raven hrupa: pri vrtilni frekvenci motorja (v min-1) (U.2)
37. Raven hrupa: med vožnjo (V dB(A)) (U.3)
38. Emisije izpušnih plinov: CO (v g/km ali g/kWh) (V.1)
39. Emisije izpušnih plinov: HC (v g/km ali g/kWh) (V.2)
40. Emisije izpušnih plinov: NOX (v g/km ali g/kWh) (V.3)
41. Emisije izpušnih plinov: HC + NOX (v g/km) (V.4)
42. Emisije izpušnih plinov: delci pri dizelskih motorjih (v g/km ali g/kWh) (V.5)
43. Emisije izpušnih plinov: korigiran absorpcijski koeficient pri dizelskih motorjih (v 
min-1)

(V.6)
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44. Emisije izpušnih plinov: CO2 (v g/km) (V.7)
45. Emisije izpušnih plinov: kombinirana poraba goriva (v l/100 km) (V.8)
46. Emisije izpušnih plinov: podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-
homologacijo; podatek o veljavni verziji v skladu z Direktivo 70/220/EGS ali 
Direktivo 88/77/EGS

(V.9)

47. Prostornina posod za gorivo (v litrih) (W)
48. Datum zadnjega tehničnega pregleda --
49. Datum naslednjega tehničnega pregleda --
50. Število prevoženih kilometrov (če je na voljo) --
51. Vozilo uničeno (da/ne) --
52. Datum izdaje potrdila o uničenju1 --

53. Organizacija ali podjetje, ki je izdalo potrdilo o uničenju --
54. Razlog za uničenje --
55. Vozilo ukradeno (da/ne) --
56. Ukradeno potrdilo o registraciji in/ali registrske tablice (da/ne) --
57. Mirujoča registracija --
58. Začasno preklicana registracija --
59. Sprememba registrske številke --
60. Potreben tehnični pregled po prometni nesreči z večjo škodo --
61. Potreben dodaten pregled po spremembi ali predelavi katere koli postavke od 9 do 
47 

Predlog spremembe

Postavka Usklajene 
kode iz 

Direktive
1999/37/E

S
1. Država registracije --
2. Registrska številka (A)
3. Datum prve registracije vozila (B)
4. Identifikacijska številka potrdila o registraciji --
4a. Registrirani imetnik (B)
4b. Zabeleženi finančni interesi (po potrebi) --
5. Naziv organa, ki je izdal potrdilo o registraciji --
6. Vozilo: znamka (D.1)
7. Vozilo: tip
– varianta (če je na voljo)
– izvedenka (če je na voljo)

(D.2)

8. Vozilo: komercialni opis (D.3)
9. Identifikacijska številka vozila (E)

                                               
1 V skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o 
izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34), kakor je bila spremenjena. 
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10. Masa: največja tehnično dovoljena masa vozila, razen za motorna kolesa (F.1)
11. Masa: največja dovoljena masa obremenjenega vozila v uporabi v državi članici 
registracije

(F.2)

12. Masa vozila v uporabi z nadgradnjo in napravo za spenjanje pri vlečnih vozilih 
katere koli kategorije razen M1

(G)

13. Obdobje veljavnosti, če ni neomejeno (H)
13a. Certifikat o skladnosti (H)
14. Datum registracije, na katero se to potrdilo nanaša (I)
15. Številka homologacije (če je na voljo) (K)
16. Število osi (L)
17. Medosna razdalja (v mm) (M)
18. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 1 (v kg)

(N.1)

19. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 2 (v kg), če je primerno

(N.2)

20. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 3 (v kg), če je primerno

(N.3)

21. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 4 (v kg), če je primerno

(N.4)

22. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično 
dovoljene skupne mase na osi: os 5 (v kg), če je primerno

(N.5)

23. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: zaviranega (v kg) (O.1)
24. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: nezaviranega (v kg) (O.2)
25. Motor: prostornina (v cm3) (P.1)
26. Motor: največja nazivna moč (v kW) (če je na voljo) (P.2)
27. Motor: vrsta goriva ali vir energije (P.3)
28. Motor: nazivna vrtilna frekvenca (v min-1) (P.4)
29. Identifikacijska številka motorja (P.5)
30. Razmerje moč/masa (v kW/kg) (samo za motorna kolesa) (Q)
31. Barva vozila (R) 
32. Sedeži: število sedežev, vključno z vozniškim (S.1)
33. Sedeži: število stojišč (če je primerno) (S.2)
34. Najvišja hitrost (v km/h) (T)
35. Raven hrupa: stacionirano (v dB(A)) (U.1)
36. Raven hrupa: pri vrtilni frekvenci motorja (v min-1) (U.2)
37. Raven hrupa: med vožnjo (V dB(A)) (U.3)
38. Emisije izpušnih plinov: CO (v g/km ali g/kWh) (V.1)
39. Emisije izpušnih plinov: HC (v g/km ali g/kWh) (V.2)
40. Emisije izpušnih plinov: NOX (v g/km ali g/kWh) (V.3)
41. Emisije izpušnih plinov: HC + NOX (v g/km) (V.4)
42. Emisije izpušnih plinov: delci pri dizelskih motorjih (v g/km ali g/kWh) (V.5)
43. Emisije izpušnih plinov: korigiran absorpcijski koeficient pri dizelskih motorjih (v 
min-1)

(V.6)

44. Emisije izpušnih plinov: CO2 (v g/km) (V.7)
45. Emisije izpušnih plinov: kombinirana poraba goriva (v l/100 km) (V.8)
46. Emisije izpušnih plinov: podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES- (V.9)
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homologacijo; podatek o veljavni verziji v skladu z Direktivo 70/220/EGS ali 
Direktivo 88/77/EGS
47. Prostornina posod za gorivo (v litrih) (W)
48. Datum zadnjega tehničnega pregleda --
49. Datum naslednjega tehničnega pregleda --
50. Število prevoženih kilometrov --
51. Vozilo uničeno (da/ne) --
52. Datum izdaje potrdila o uničenju1 --

53. Organizacija ali podjetje, ki je izdalo potrdilo o uničenju --
54. Razlog za uničenje --
55. Vozilo ukradeno (da/ne) --
56. Ukradeno potrdilo o registraciji in/ali registrske tablice (da/ne) --
57. Mirujoča registracija --
58. Začasno preklicana registracija --
59. Sprememba registrske številke --
59a. Vozilo spremenjeno (da/ne) --
60. Potreben tehnični pregled po prometni nesreči z večjo škodo --
61. Potreben dodaten pregled po spremembi ali predelavi katere koli postavke od 9 do 
47 
61a. Vozilo izvoženo (da/ne)
61b. Datum izdaje potrdila o začasni registraciji vozila
61c. Število prevoženih kilometrov ob izdaji potrdila o začasni registraciji vozila

Or. en

Obrazložitev

O 4b: pri nekaterih vrstah zakupa se pravni naslov prenese na zakupnika. Vendar v času 
trajanja zakupa voznik ne sme ponovno registrirati vozila. Države članice, v katerih se ti 
proizvodi nudijo, ponavadi registrirajo stranko, ki ima finančni interes. O 13a: uvoz in izvoz 
vozil ne bosta možna brez certifikata o skladnosti. O 50: države članice bi ob ponovni 
registraciji morale izmenjati informacije o številu prevoženih kilometrov vozila, da se tako 
preprečijo goljufije. O 59a: vozila, dana v zakup ali najem, ne navado ne uvrstijo med 
ukradena. Večina policijskih sistemov uporablja klasifikacijo „spremenjeno”.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izmenjava informacij poteka v 1. Izmenjava informacij poteka v 

                                               
1 V skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o 
izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34), kakor je bila spremenjena. 
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interoperabilni elektronski obliki brez 
izmenjave podatkov iz drugih podatkovnih 
zbirk. Ta izmenjava podatkov se izvaja 
stroškovno učinkovito in varno, pri tem pa 
se zagotavljata varnost in zaščita 
prenesenih podatkov, kolikor je to mogoče
z obstoječimi programskimi aplikacijami.

interoperabilni elektronski obliki brez 
izmenjave podatkov iz drugih podatkovnih 
zbirk. Ta izmenjava podatkov se izvaja 
stroškovno učinkovito in varno, pri tem pa 
se zagotavljata varnost in zaščita 
prenesenih podatkov, kolikor je to mogoče
s sistemom EUCARIS.

Or. en

Obrazložitev

Že obstaja popolnoma delujoči informacijski sistem, ki ga uporabljajo države članice in je v 
njihovi lasti. Na predstavitvi odbora IMCO o tej zadevi se je izkazalo, da se sistem EUCARIS 
že uporablja za ponovne registracije. Ta pristop je učinkovitejši, pa tudi bolj stroškovno 
učinkovit, kot uvedba novih sistemov poleg sistema EUCARIS.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi 
postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, kot dobro začetno točko 
in podpira prizadevanja, da se na ravni EU vzpostavi pravni okvir za ponovno registracijo 
vozil. Vendar poročevalec meni, da bi lahko cilje in vsebino predlagane uredbe dodatno 
pojasnili in da je pomembno, da zakonodajalca skrbno preučita obseg celotnega predloga. 
Šele tedaj bo lahko ponovna registracija vozil v Evropski uniji popolnoma delovala. 

Leta 2011 je bila premestitev vozila v drugo državo uvrščena med 20 glavnih skrbi 
državljanov, povezanih z ovirami za enotni trg. Zato si poročevalec prizadeva za zmanjšanje 
formalnosti za ponovno registracijo vozila v drugi državi EU na najmanjšo možno mero, 
hkrati z zagotavljanjem tesnejšega sodelovanja med organi za registracijo vozil. Glavni cilj 
predloga je zagotoviti, da je vozilo registrirano tam, kjer se običajno uporablja. Da bi se 
preprečile goljufije in izogibanje davkom, želi poročevalec zagotoviti, da mednarodne družbe 
ne bodo registrirale svojih vozil v eni državi članici ter jih uporabljale v drugi. 

Ta predlog bo koristil ljudem, ki kupijo ali prodajo rabljeno vozilo v drugi državi članici, saj 
jim ne bo več treba predložiti novo poročilo o tehničnem pregledu. Države članice jih bodo 
namreč vzajemno priznavale. Da bi se povečala varnost na cesti, poročevalec razlikuje med 
obveznimi in neobveznimi razlogi za zavrnitev ponovne registracije. Če vozilo ni zavarovano, 
se lahko imetniku potrdila o registraciji zavrne ponovna registracija vozila.

Državljani imajo pogosto velike težave, ko uporabijo začasno potrdilo o registraciji pri 
prenosu vozila iz ene države članice v drugo. Te težave je treba obravnavati. Poleg tega 
poročevalec verjame, da bi morali imeti državljani in podjetja možnost izbirati med 
nacionalno barvo in barvo Unije za registrsko tablico, tako da bi lahko registrske tablice imele 
enoten izgled, registracija pa bi še vedno bila na nacionalni ravni.

Za poročevalca sta tehnološki napredek in stroškovna učinkovitost izredno pomembna. Zato 
je treba izmenjavo informacij o registraciji vozil opraviti elektronsko, s pomočjo že 
obstoječega evropskega informacijskega sistema za prometna in vozniška dovoljenja 
EUCARIS, ki ga uporablja večina držav članic. Uporaba sistema EUCARIS poenostavlja 
postopek registracije, pa tudi prispeva k boju proti krajam avtomobilov in goljufijami v zvezi 
z registracijami. Ko poročevalec predlaga elektronska sredstva za ponovno registracijo vozil, 
pri tem veliko pozornost posveča vprašanjem v zvezi z varstvom podatkov. Zato bo treba 
varnostne ukrepe v zvezi z varstvom izmenjanih podatkov redno ocenjevati in posodabljati.

Končno poročevalec predlaga tudi, da bi se omejila zloraba registrskih tablic, da se tako 
registrska tablica kot tudi vozilo opremita z napravo (čipom) za radiofrekvenčnim 
identifikatorjem. 


