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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi večje mobilnosti ljudi v Evropski uniji je potrebna boljša harmonizacija zakonodaje o 
tehničnih pregledih. Potrebna je ne le z vidika večje varnosti v cestnem prometu, ampak tudi 
zato, da bodo državljani imeli na razpolago ustrezne informacije o vozilih, kupljenih v drugi 
državi članici. Zaradi napredka tehnologije je treba prilagoditi zakonodajo za vozila, ki jih 
dosedanja ureditev ne zajema.

Pripravljavec predlaga naslednje izboljšave besedila.

Potrdilo o tehničnem pregledu in protokol za tehnične preglede morata biti zainteresiranim 
stranem na voljo na spletu. Vanje spadajo inšpektor, ki izvaja cestne preglede tehnične 
brezhibnosti, center za izvajanje tehničnih pregledov vozil v državi članici, kjer je vozilo 
registrirano, pa tudi kupec vozila. Informacije o stanju kilometrskega števca so zelo 
pomembne za zagotavljanje, da ni prišlo do manipulacije števca.

Poleg tega že obstaja mehanizem za izmenjavo informacij med državami članicami –
EUCARIS. Nov mehanizem za izmenjavo informacij torej ni potreben, prav tako ni treba 
razmisliti o izvedljivosti evropske elektronske informacijske platforme za vozila. Komisija 
mora namesto tega raziskati možnosti za razširitev okvira EUCARIS. Pripravljavec mnenja 
meni, da bo to stroškovno učinkovitejša rešitev, ki se bo lahko najhitreje začela izvajati. 

Slednjič pripravljavec mnenja meni, da bi bile sankcije za manipulacijo kilometrskega števca 
brezpredmetne, če bi bili odčitki na voljo zainteresiranim stranem. Razpoložljivost stanja 
kilometrskega števca bo zainteresirane strani odvrnila od ponarejanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kmetijska vozila, katerih največja 
konstrukcijsko določena hitrost presega 
40 km/h, se pri dejavnostih lokalnega 
prevoza čedalje bolj uporabljajo namesto 
tovornjakov. Njihova možnost tveganja je 
enaka možnosti tveganja tovornjakov, zato 
bi bilo treba to kategorijo vozil v zvezi s 
tehničnimi pregledi obravnavati enako kot 
tovornjake.

(8) Kmetijska vozila, katerih največja 
konstrukcijsko določena hitrost presega 
40 km/h, se pri dejavnostih lokalnega 
prevoza čedalje bolj uporabljajo namesto 
tovornjakov in tako konkurirajo 
tradicionalnim načinom prevoza blaga.
Njihova možnost tveganja je enaka 
možnosti tveganja tovornjakov, zato bi bilo 
treba to kategorijo vozil v zvezi s 
tehničnimi pregledi obravnavati enako kot 
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tovornjake.

Or. en

Obrazložitev

Ker je vedno več vozil kategorije T5 udeleženih v cestnem prometu, bi zanje moral biti 
obvezen temeljit tehnični pregled.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ključnega pomena za pregled vozil in 
zlasti za njihove elektronske varnostne 
sestavne dele, je dostop do tehničnih 
specifikacij vsakega posameznega vozila. 
Proizvajalci vozil naj torej ne bi zagotovili 
samo vseh podatkov, kot so zajeti v 
potrdilu o skladnosti, temveč tudi dostop 
do podatkov, ki so potrebni za preverjanje 
delovanja sestavnih delov, povezanih z 
varnostjo in okoljem. Določbe, povezane z 
dostopom do podatkov o popravilih in 
vzdrževanju se morajo za ta namen 
uporabljati na podoben način, kar centrom 
za izvajanje tehničnih pregledov omogoča 
dostop do tistih elementov informacij, ki so 
potrebni za tehnični pregled. To je 
ključnega pomena zlasti na področju 
elektronsko nadzorovanih sistemov in 
mora zajemati vse elemente, ki jih je 
vgradil proizvajalec.

(11) Ključnega pomena za pregled vozil in 
zlasti za njihove elektronske varnostne 
sestavne dele, je dostop do tehničnih 
specifikacij vsakega posameznega vozila. 
Proizvajalci vozil naj torej ne bi zagotovili 
samo vseh podatkov, kot so zajeti v 
potrdilu o skladnosti, temveč tudi dostop 
do podatkov, ki so potrebni za preverjanje 
delovanja sestavnih sistemov, povezanih z 
varnostjo in okoljem. Podatki bi morali 
vključevati podrobnosti, s katerimi je 
možno nadzorovati delovanje varnostnih 
sistemov vozila na način, ki omogoča 
preglede v okviru rednih tehničnih 
pregledov, s čimer bi se ustvarila 
predvidljiva stopnja uspešnosti ali 
neuspešnosti. Določbe, povezane z 
dostopom do podatkov o popravilih in 
vzdrževanju se morajo za ta namen 
uporabljati na podoben način, kar centrom 
za izvajanje tehničnih pregledov omogoča 
dostop do tistih elementov informacij, ki so 
potrebni za tehnični pregled. To je 
ključnega pomena zlasti na področju 
elektronsko nadzorovanih sistemov in 
mora zajemati vse elemente, ki jih je 
vgradil proizvajalec.

Or. en
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Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Države članice EU bi se morale odločiti za elektronsko obliko potrdila o tehničnem pregledu. 
To bo omogočalo izmenjavo informacij in na to področje prineslo elemente notranjega trga.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(23) Goljufanje s kilometrskimi števci naj 
bi oškodovalo 5 do 12-odstotkov prodaje 
rabljenih avtomobilov, kar posledično 
pomeni zelo visok strošek za družbo, ki 
letno znaša več milijard evrov, ter netočno 
oceno tehničnega stanja vozila. Da bi se 
zoperstavili goljufanju s kilometrskimi 
števci, bi beleženje kilometrine in 
razpoložljivost odčitkov za zainteresirane 
strani v vsej EU omogočilo lažje 
odkrivanje nedovoljenih posegov v 
kilometrski števec ali njegove 
manipulacije. Države članice bi morale 
zagotavljati razpoložljivost odčitkov 
kilometrskega števca prek obstoječega 
okvira sodelovanja med državami 
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članicami – EUCARIS;

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Tehnični pregledi so del širše 
ureditvene sheme, ki zajema vozila skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo od 
odobritve, prek registriranja, pregledov in 
razreza. Razvoj in medsebojna povezanost 
nacionalnih elektronskih baz podatkov o 
vozilih in elektronskih baz podatkov 
proizvajalcev bi načeloma morala 
prispevati k izboljšanju učinkovitosti 
celotne upravne verige na področju vozil in 
zmanjšati stroške ter upravna bremena. 
Komisija bi torej morala za ta namen 
opraviti študijo o izvedljivosti, stroških in 
koristih razširitve delovanja obstoječega 
mehanizma za izmenjavo informacij 
(EUCARIS), da se v platformo vključijo 
odčitki kilometrskega števca in raziščejo 
možnosti širše izmenjave informacij.

Or. en

Obrazložitev

Za izmenjavo informacij med državami članicami obstaja in deluje sistem EUCARIS. Sistem 
državam nudi možnost, da si izmenjajo informacije o prometnih in vozniških dovoljenjih in se 
tako lažje borijo proti krajam avtomobilom in ponaredbam dovoljenj. Obstoječi sistem bi 
moral biti podlaga za nadaljnji razvoj izmenjave informacij med državami EU.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene preverjanja stanja 4. Države članice za namene preverjanja 
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kilometrskega števca in kadar ta podatek 
ni bil sporočen po elektronski poti po
prejšnjem tehničnem pregledu inšpektor od 
osebe, ki pripelje vozilo na tehnični 
pregled, zahteva, da pokaže potrdilo, ki je 
bilo izdano po prejšnjem tehničnem 
pregledu.

kilometrskega števca, če je običajno 
vgrajen, zagotavljajo, da so informacije o 
prejšnjem tehničnem pregledu na voljo 
inšpektorju v elektronski obliki. Stanje 
kilometrskega števca, odčitano na 
zadnjem tehničnem pregledu, je 
zainteresiranim stranem na voljo v 
elektronski obliki.

Or. en

Obrazložitev

Goljufanje s kilometrskimi števci se bo preprečilo z razpoložljivostjo odčitkov števca in ne s 
sankcijami. Želja po manipulaciji števca bo zginila, če bo kupec avtomobila lahko preveril 
stanje števca, zabeleženo na zadnjem tehničnem pregledu.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Potrdila o tehničnih pregledih se v 
vseh državah članicah vzajemno 
priznavajo za potrebe ponovne registracije 
vozila, pripeljanega iz ene države članice v 
drugo, če je potrdilo skladno s pogoji o 
pogostosti pregledov v državi članici, kjer 
se bo vozilo ponovno registriralo.

Or. en

Obrazložitev

Priznavanje tehničnih potrdil vseh držav članic v vseh drugih državah članicah je pomemben 
korak za dokončanje notranjega trga.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 

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

informativne platforme za vozila in 
izkoristi že obstoječe in izvajane rešitve
informacijske tehnologije v zvezi z 
mednarodno izmenjavo podatkov, da se 
zmanjšajo stroški in prepreči podvajanje. 
Komisija razmisli o najprimernejšem 
načinu povezave obstoječih nacionalnih 
sistemov za namen izmenjave informacij o 
podatkih, povezanih s tehničnimi pregledi
in odčitki kilometrskih števcev, in sicer 
med organi držav članic, pristojnimi za 
tehnične preglede, registracijo in odobritev 
vozila, centri za izvajanje tehničnih 
pregledov, proizvajalci opreme, ki se 
uporablja za tehnične preglede, in 
proizvajalci vozil.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sankcije ne bodo zaustavile goljufij s kilometrskimi števci. Razpoložljivost informacij o 
zadnjem odčitku števca pa bi take goljufije morda preprečile brez sankcij ali kazni.


