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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Notranji trg je vsako leto bolj povezan. Začel se je nepričakovano intenziven pretok blaga v 
Evropski uniji, kar je povzročilo nove izzive harmonizacije na področju varnosti v cestnem 
prometu. 

Pripravljavec mnenja podpira splošne usmeritve uredbe, ki jih je predlagala Evropska 
komisija. Meni pa, da je treba besedilo še nekoliko izboljšati, da bo imela ta uredba ustrezno 
dodano vrednost. 

Kot prvo bi bilo treba predlagani sistem ocenjevanja tveganja uvesti na evropski ravni, saj je 
tako najbolj gotovo, da se določi resnično ocenjevanje tveganja podjetja.  Vse več vozil 
prehaja meje, zato je treba vedeti, katera podjetja se v drugi državi članici obravnavajo kot 
tvegana. Tega ni mogoče doseči z nacionalnimi sistemi ocenjevanja tveganja.

Kot drugo pa bi morali imeti inšpektorji na voljo poročila zadnjih tehničnih pregledov, ki bi 
lahko bili tudi podlaga pri ocenjevanju tveganja vsakega podjetja. Evropska unija ne bi smela 
uvajati dodatnih upravnih obremenitev, temveč razviti obsežen sistem za ugotavljanje 
morebitno nevarnih vozil na evropskih cestah.

Kot zadnje pa mora biti postopek tehničnih pregledov natančneje opredeljen, zato mora biti 
besedilo natančno in jasno. Če se na primer med začetnim cestnim pregledom ugotovijo 
pomanjkljivosti, je treba opraviti podrobnejši pregled. Na podlagi besedila, ki ga je predlagala 
Komisija, ni jasno, kako je treba nadalje postopati. Enako velja za popravilo vozila. Popravilo 
mora izvesti strokovno usposobljena oseba, ne pa voznik ali inšpektor na cesti. Zato se morajo 
ugotovljene nevarne pomanjkljivosti odpraviti v najbližji delavnici.

Pripravljavec mnenja meni, da je 12 mesecev prezgodaj za začetek uporabe te uredbe. 
Predlaga, da se to obdobje omeji na 60 mesecev, da se omogočita nakup vse potrebne opreme 
in usposabljanje osebja. 

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 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Cestni pregledi se morajo izvajati s 
sistemom ocenjevanja tveganja. Države 

(6) Cestni pregledi se morajo izvajati s 
sistemom ocenjevanja tveganja na ravni 
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članice lahko uporabljajo sistem za oceno 
tveganja, ki je vzpostavljen v skladu s 
členom 9 Direktive 2006/22/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o minimalnih pogojih za 
izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in
(EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v 
zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in 
razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS.

Unije. Države članice lahko uporabljajo 
sistem za oceno tveganja, ki je 
vzpostavljen v skladu s členom 9 Direktive 
2006/22/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih 
pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 
3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni 
zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v 
cestnem prometu in razveljavitvi Direktive 
Sveta 88/599/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Le vseevropski sistem ocenjevanja tveganja bo imel dodano vrednost. V obdobju vse večje 
mobilnosti blaga vozila pogosteje prehajajo meje, zato bo imel sistem ocenjevanja tveganja, 
ki bo veljal le v državi članici, omejen vpliv na varnost v cestnem prometu.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) S pomočjo mobilnih inšpekcijskih 
enot se zmanjšajo zamude in stroški 
prevoznikov, saj se podrobnejši pregledi 
lahko izvajajo neposredno na cesti. V 
nekaterih primerih se podrobnejši pregledi 
lahko izvajajo tudi v centrih za izvajanje 
tehničnih pregledov.

(13) S pomočjo mobilnih inšpekcijskih 
enot se zmanjšajo zamude in stroški 
prevoznikov, saj se podrobnejši pregledi 
lahko izvajajo neposredno na cesti.
Podrobnejši pregledi se lahko izvajajo tudi 
v centrih za izvajanje tehničnih pregledov, 
če so ti v neposredni bližini.

Or. en

Obrazložitev

Podrobnejši tehnični pregledi se morajo izvesti s pomočjo mobilnih inšpekcijskih enot ali v 
centrih za izvajanje tehničnih pregledov, če so ti v neposredni bližini.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Sodelovanje in izmenjava najboljših 
praks med državami članicami sta 
ključnega pomena za doseganje bolj 
usklajenega sistema cestnih pregledov 
tehnične brezhibnosti po vsej Uniji. Zato bi 
morale države članice tesneje sodelovati 
tudi med operativnimi dejavnostmi. V to 
sodelovanje bi bilo treba vključiti tudi 
redno organiziranje usklajenih cestnih 
pregledov.

(15) Sodelovanje in izmenjava najboljših 
praks med državami članicami sta 
ključnega pomena za doseganje bolj 
usklajenega sistema cestnih pregledov 
tehnične brezhibnosti po vsej Uniji. Zato bi 
morale države članice tesneje sodelovati 
tudi med operativnimi dejavnostmi. V to 
sodelovanje bi bilo treba vključiti tudi 
redno organiziranje usklajenih cestnih 
pregledov ter izmenjavo podatkov o 
rezultatih cestnih pregledov in tehničnih 
pregledov.

Or. en

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cestni pregledi tehnične brezhibnosti bi se 
morali opravljati brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva voznika ali države, v 
kateri je bilo gospodarsko vozilo 
registrirano oziroma se je začelo 
uporabljati.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje izkušnje kažejo, da se vozniki vozil z registrsko tablico iz nekaterih držav 
diskriminirajo. To prakso je treba prenehati.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica vsako koledarsko Vsaka država članica vsako koledarsko leto 
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leto opravi skupno število začetnih cestnih 
pregledov, ki ustreza vsaj 5 % skupnega 
števila vozil iz člena 3(1), ki so registrirana 
na njenem ozemlju.

opravi skupno število začetnih cestnih 
pregledov primernih registriranih vozil v 
vsaki državi članici, ki ustreza vsaj 5 % 
skupnega števila primernih vozil, ki so 
registrirana na njenem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Cestne preglede bi bilo treba izvajati le za kategorijo vozil, ki so primerna za cestne preglede. 
Navedba celotnega števila vozil bi povzročila nesorazmerne upravne obremenitve.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na nacionalni ravni se uvede sistem 
ocenjevanja tveganja pri cestnih pregledih, 
ki temelji na številu in resnosti 
pomanjkljivosti, ugotovljenih na vozilih 
posameznih podjetij. Sistem ocenjevanja 
tveganja upravlja pristojni organ države 
članice.

1. Na ravni Unije se uvede sistem 
ocenjevanja tveganja pri cestnih pregledih, 
ki temelji na številu in resnosti 
pomanjkljivosti, ugotovljenih na vozilih 
posameznih podjetij. Sistem ocenjevanja 
tveganja v vsaki državi članici upravlja 
pristojni organ države članice. Podatki o 
pregledih se zbirajo na ravni Unije, ocena 
vsakega podjetja pa se določi na podlagi 
zbirnih podatkov na ravni Unije o 
rezultatih cestnih pregledov in tehničnih 
pregledov.

Or. en

Obrazložitev

Le sistem ocenjevanja tveganja na evropski ravni bo imel zadostno dodano vrednost. Ni 
smiselno, da se uvede nov sistem ocenjevanja tveganja le za to, da se ustvarijo nove upravne 
zmogljivosti.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vozniki vozila, ki je registrirano v 
državi članici, na vozilu hranijo potrdilo o 
tehničnem pregledu, ki se nanaša na 
zadnji tehnični pregled, ter poročilo o 
zadnjem cestnem pregledu, kadar sta na 
voljo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ti podatki morajo biti inšpektorjem v državah članicah na voljo v elektronski obliki. Potrdil 
ni treba nositi s sabo tudi v papirni obliki, saj bi bila tako upravna obremenitev še večja.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posamezna podjetja zagotovijo, da so 
njihova vozila ves čas v dobrem, tehnično 
brezhibnem stanju.

3. Posamezna podjetja in voznik vozila
zagotovijo, da so njihova vozila ves čas v 
dobrem, tehnično brezhibnem stanju.

Or. en

Obrazložitev

Tudi voznik vozila bi moral biti odgovoren za tehnično stanje vozila.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preveri potrdilo o tehničnem pregledu 
in, kadar je na voljo, poročilo o cestnem 
pregledu, ki se hranita v vozilu v skladu s 
členom 7(1);

(a) preveri potrdilo o tehničnem pregledu 
in poročilo o cestnem pregledu;

Or. en
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Obrazložitev

Potrdilo o tehničnem pregledu in pretekla poročila o cestnem pregledu morajo biti na voljo v 
elektronski obliki, da se ne uvajajo dodatne upravne obremenitve za podjetja in omogoči 
neoviran cestni pregled.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi rezultata začetnega pregleda 
se inšpektor lahko odloči, ali je treba na
vozilu ali njegovem priklopnem vozilu
opraviti podrobnejši cestni pregled.

Če se med začetnim pregledom ugotovijo 
pomanjkljivosti, se na vozilu ali njegovem 
priklopnem vozilu opravi podrobnejši 
cestni pregled.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi smelo biti doma, ali je treba opraviti podroben pregled, če se po začetnem pregledu 
ugotovijo pomanjkljivosti.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar inšpektor pri vozilu ugotovi 
nevarne pomanjkljivosti, tega vozila ne 
odobri za uporabo, dokler se takšne 
pomanjkljivosti ne odpravijo na kraju 
pregleda. Inšpektor lahko odobri takšno 
vozilo za uporabo samo do najbližje 
delavnice, v kateri je mogoče navedene 
pomanjkljivosti odpraviti, a pod pogojem, 
da so bile nevarne pomanjkljivosti 
popravljene v tolikšni meri, da je vozilo 
mogoče pripeljati do te delavnice in da pri 
tem ni nikakršnega neposrednega tveganja 
za varnost oseb v vozilu ali drugih 
udeležencev v cestnem prometu.

Kadar inšpektor pri vozilu ugotovi nevarne 
pomanjkljivosti, tega vozila ne odobri za 
uporabo, dokler se takšne pomanjkljivosti 
ne odpravijo v eni od najbližjih delavnic,
pod pogojem, da so bile nevarne 
pomanjkljivosti popravljene v tolikšni 
meri, da je vozilo mogoče pripeljati do te 
delavnice in da pri tem ni nikakršnega 
neposrednega tveganja za varnost oseb v 
vozilu ali drugih udeležencev v cestnem 
prometu.

Or. en
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Obrazložitev

Popravila na cesti ne bi smela povzročati dodatne nevarnosti. Vse pomanjkljivosti bi bilo 
treba popraviti na najbližjem mestu, kjer je na voljo strokovno usposobljeno osebje.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Inšpektor lahko vozilo z nevarnimi 
pomanjkljivostmi odobri za uporabo 
neposredno do najbližje lokacije, kjer je to 
vozilo mogoče popraviti ali zaseči.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Uporablja se od [60 mesecev po začetku 
njene veljavnosti].

Or. en

Obrazložitev

Za nakup potrebne opreme in uvedbo mehanizma za izmenjavo podatkov na evropski ravni bi 
moralo biti na voljo dovolj časa.


