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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod
Zahteve za homologacijo novih vozil kategorije L so sedaj opredeljene v okvirni direktivi 
2002/24/ES in 14 drugih direktivah, ki se sklicujejo nanjo. Kategorija L zajema široko paleto 
vozil: električna kolesa, mopede, dvo- in trikolesna motorna kolesa, štirikolesa in mini 
avtomobile. Komisija namerava posodobiti sedanji pravni okvir, da bi dosegla naslednje 
osrednje cilje:

 Poenostavitev pravnega okvira. Direktivo 2002/24/ES in 14 z njo povezanih direktiv bi 
razveljavili ter jih nadomestili s predlagano uredbo, ki opredeljuje temeljne določbe in 
področje uporabe. Vse podrobne tehnične zahteve bi opredelili pozneje z delegiranimi 
akti. Komisija se želi prav tako pomakniti proti mednarodni uskladitvi.

 Zmanjšanje emisij. Komisija predlaga, da se v treh korakih uvede vsakič strožja 
omejitev za emisije vozil kategorije L.

 Izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Predlog vsebuje tri osrednje zahteve za 
funkcionalno varnost, s katerimi bi obravnavali slabo učinkovitost vozil kategorije L 
na področju prometne varnosti. To so obvezni protiblokirni zavorni sistemi za motorna 
kolesa s srednjo in visoko močjo, preprečevanje nedovoljenih sprememb pogonskega 
sklopa in funkcija samodejnega vklopa žarometa.

 Boljše upoštevanje novih tehnologij z obravnavo težave pomanjkanja pravnega okvira, 
ki bi zajemal na primer vozila z izključno električnim ali hibridnim pogonom.

 Izboljšanje tržnega nadzora, s čimer bi preprečili, da bi na trg EU vstopila vozila, 
sistemi ali sestavni deli, ki ne izpolnjujejo homologacijskih zahtev.

2. Prometna razsežnost predloga:
2.1 Varnost v cestnem prometu:

Sedaj na cestah EU vsako leto umre približno 6.000 voznikov dvokolesnih vozil na motorni 
pogon. Vozniki dvokolesnih vozil na motorni pogon predstavljajo približno 16 % celotnih 
smrtnih žrtev na cestah EU, a le 2 % skupno prevoženih kilometrov. Tveganje teh voznikov, 
da bodo umrli v nesreči, je v povprečju 18-krat večje od tveganja voznikov avtomobilov. 
Čeprav se je število smrtnih nesreč na cestah v zadnjem desetletju precej zmanjšalo, to ne 
velja za voznike dvokolesnih vozil na motorni pogon. 

2.1.1 Protiblokirni zavorni sistemi:

Komisija predlaga, da se za določene kategorije motornih koles uvede obvezna namestitev 
protiblokirnih zavornih sistemov. Več študij dobro opisuje pozitivne varnostne učinke 
protiblokirnih zavornih sistemov (ABS) na dvokolesnih vozilih na motorni pogon. Po ocenah 
bi bilo mogoče z uporabo sistema ABS preprečiti med 20 % in 35 % vseh nesreč, v številnih 
drugih nesrečah pa precej zmanjšati resnost trčenja. Pripravljavec mnenja v celoti podpira ta 
pristop. Obvezno namestitev bi bilo treba razširiti na podkategorije L3e–A1 (motorna kolesa z 
nizko močjo). Predlog Komisije odločitev, ali bodo vozila te kategorije opremili s 
protiblokirnim ali manj učinkovitim kombiniranim zavornim sistemom, prepušča 
proizvajalcem. Protiblokirni zavorni sistemi za motorna kolesa z nizko močjo se zdijo toliko 
bolj potrebni, saj številni mladi vozniki začnejo z motornimi kolesi te kategorije. 
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2.1.2 Samodejni vklop žarometa (AHO)

Komisija predlaga, da se najpozneje do leta 2013 vsa vozila kategorije L opremijo s funkcijo 
AHO, da bi izboljšali njihovo vidnost za druge udeležence v prometu.  Pripravljavec mnenja v 
celoti podpira predlog Komisije. Ta ukrep bo postal še bolj pomemben, saj morajo biti od 
letošnjega leta naprej vsa osebna vozila opremljena z dnevnimi lučmi, zaradi česar bi se 
zmanjšala relativna vidnost dvokolesnih vozil na motorni pogon. 

2.1.3 Terenska vozila

V členu 2.2 so „vozila, namenjena predvsem za terensko uporabo“ izvzeta iz področja 
uporabe uredbe. To ima za cestno varnost nasprotni učinek od želenega. Številna terenska 
vozila (npr. motorna kolesa enduro, motorna kolesa trial in vozila za vse terene (ATV)) se 
lahko – in pogosto tudi se – uporabljajo tudi na javnih cestah. Zaradi tega morajo za uporabo 
na cestah izpolnjevati ustrezne zahteve za funkcionalno varnost. Pripravljavec mnenja 
predlaga oblikovanje dodatnih podkategorij vozil, namenjenih motornim kolesom enduro in 
trial ter vozilom ATV.

2.1.4 Standardi učinkovitosti ob trčenju
Za vozila kategorije L se pred prodajo na trgu EU še ne zahtevajo standardi učinkovitosti ob 
trčenju. Predvsem štirikolesa in mini avtomobili se pogosto zdijo varnejši, kot pa v resnici so. 
Nevarnost smrtnih poškodb je v teh vozilih precej večja kot v osebnih avtomobilih.  Komisija 
bi morala zato natančno preučiti možnost uvedbe takšnih standardov v prihodnosti, pa tudi 
upoštevati nove tehnologije v prihodnje. 

2.2 Emisije

Čeprav vozila kategorije L predstavljajo le 3 % skupne kilometrine v cestnem prometu, so 
njihove emisije onesnaževal nesorazmerno visoke. Brez dodatnih ukrepov bo zmanjšanje 
emisij v drugih kategorijah cestnega prometa samodejno povzročilo povečanje deleža skupnih 
emisij kategorije L.

Komisija predlaga strožje zahteve glede emisij za homologacijo novih vrst vozil kategorije L:
 Euro 3 (Euro 4 za motorna kolesa L3e): 2014;
 Euro 4 (Euro 5 za motorna kolesa L3e): 2017;
 Euro 5 (Euro 6 za motorna kolesa L3e): 2020.

Pripravljavec mnenja se načeloma strinja s predlaganimi omejitvami emisij in časovnim 
načrtom. Vendar pa bi bilo treba stopnjo Euro 4 za mopede vpeljati 3 leta hitreje (do 2014), 
saj so z vidika emisij najbolj problematična podkategorija.

PREDLOGI SPREMEMB

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

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.

Obrazložitev

Uredba mora zajemati tudi vozila ATV, da bi se izognili zlorabi razlike med cestnimi in 
terenskimi vozili. Številna vozila ATV se lahko – in pogosto tudi se – uporabljajo tudi na 
javnih cestah. Zaradi tega morajo za uporabo na cestah izpolnjevati minimalne zahteve za 
funkcionalno varnost. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Vozniki vozil kategorije L spadajo v 
skupino ranljivih uporabnikov cest z 
najvišjo stopnjo umrljivosti in poškodb 
med vsemi uporabniki cest. Uredbo bi bilo 
zato treba uskladiti z evropsko politiko 
varnosti v cestnem prometu 2011–2020, 
uvesti pa bi morala učinkovite primarne 
varnostne ukrepe, ki bi voznikom 
zagotovili vozila, opremljena z 
najvarnejšimi cenovno razumnimi 
tehnologijami. Uredba poleg zahtev za 
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varno vožnjo v ovinkih, ukrepov na 
področju svetlobnih naprav in ukrepov 
proti nedovoljenim spremembam uvaja 
obvezne protiblokirne zavorne sisteme 
(ABS) za nova motorna kolesa določenih 
kategorij. Učinkovitost izbranih 
varnostnih ukrepov, ki bi jih bilo treba 
dopolniti z boljšim usposabljanjem in 
izobraževanjem voznikov vozil kategorije 
L ter prilagojeno cestno infrastrukturo, je 
temeljito preizkušena, dokazujejo pa jo 
raziskave in študije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) V številnih državah je za voznike 
mopedov in motornih koles obvezno, da 
imajo podnevi prižgane zasenčene 
žaromete. Za njihovo večjo varnost bi 
morala biti ta vozila obvezno opremljena s 
samodejnim vklopom žarometov. Ker je 
bila ta obveznost razširjena tudi na 
štirikolesna vozila, obstaja očitna 
nevarnost, da vozniki dvokolesnih vozil ne 
bodo več tako vidni kot doslej. Da se to ne 
bi zgodilo, bi morala Komisija v poročilu 
o uporabi te uredbe predlagati nove 
ukrepe in dodatne svetlobne varnostne 
naprave. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) Da bi olajšali obvezno namestitev 
protiblokirnih zavornih sistemov za 
motorna kolesa podkategorije L3e-A1, bi 
morale imeti države članice možnost, da 
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zagotovijo prehodne finančne ali fiskalne 
spodbude za proizvajalce ali potrošnike.

Predlog spremembe 5

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 izvesti po 
rednem zakonodajnem postopku v skladu s 
členom 114 PDEU.

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, mejnih vrednosti emisij iz 
Priloge VI ali dodatnih zahtev za 
funkcionalno varnost iz Priloge VIII.
Spremembe navedenih datumov, splošnih 
zahtev ali vrednosti je treba izvesti po 
rednem zakonodajnem postopku v skladu s 
členom 114 PDEU.

Obrazložitev

Ker so dodatne zahteve za funkcionalno varnost bistveni elementi, s katerimi se zagotovi 
varna uporaba vozil, ki jih zajema ta uredba, je treba poudariti, da je mogoče Prilogo VIII 
spremeniti zgolj z rednim zakonodajnim postopkom.

Predlog spremembe 6

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 predvsem za 
terensko uporabo in zasnovana za uporabo 
na netlakovanih površinah, z izjemo vozil 
za posebno uporabo, kot je opredeljeno v 
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členu 4 in Prilogi I;

Obrazložitev

V členu 2.2 so „vozila, namenjena predvsem za terensko uporabo“ izvzeta iz področja 
uporabe uredbe. To ima za cestno varnost nasprotni učinek od želenega. Številna terenska 
vozila (npr. motorna kolesa enduro, motorna kolesa trial in nekateri štirikolesniki (vozila za 
vse terene (ATV))) se lahko – in pogosto tudi se – uporabljajo tudi na javnih cestah. Zaradi 
tega morajo za uporabo na cestah izpolnjevati minimalne zahteve za funkcionalno varnost. V 
ta namen se predlaga oblikovanje dodatnih podkategorij vozil, namenjenih motornim kolesom 
enduro in trial ter vozilom ATV.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

53a. „Motorno kolo trial“ pomeni 
dvokolesno vozilo na motorni pogon z 
značilnostmi, opisanimi v Prilogi I.

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija terenskih vozil, da bi jih iz 
varnostnih razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 53 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

53b. „Motorno kolo enduro“ pomeni 
dvokolesno vozilo na motorni pogon z 
značilnostmi, opisanimi v Prilogi I.

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvarijo nove podkategorije terenskih vozil, da bi jih iz 
varnostnih razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

57a. „Vozilo za vse terene“ pomeni vozilo 
z značilnostmi, opisanimi v Prilogi I, za 
katerega se uporablja okrajšava „ATV“.

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija ATV-jev, da bi jih iz varnostnih 
razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vozila kategorije L zajemajo dvo-, tri- in 
štirikolesna vozila na motorni pogon, kot 
so razvrščena v naslednjih odstavkih in 
Prilogi I, vključno s kolesi na motorni 
pogon, dvo- in trikolesnimi mopedi, dvo-
in trikolesnimi motornimi kolesi, 
motornimi kolesi z bočno prikolico, 
lahkimi in težkimi cestnimi štirikolesi ter 
lahkimi in težkimi mini avtomobili.

1. Vozila kategorije L zajemajo dvo-, tri- in 
štirikolesna vozila na motorni pogon, kot 
so razvrščena v naslednjih odstavkih in 
Prilogi I, vključno s kolesi na motorni 
pogon, dvo- in trikolesnimi mopedi, dvo-
in trikolesnimi motornimi kolesi, 
motornimi kolesi z bočno prikolico, 
lahkimi in težkimi cestnimi štirikolesi, 
ATV-ji ter lahkimi in težkimi mini 
avtomobili.

Obrazložitev

Uredba mora zajemati tudi vozila ATV, da bi se izognili zlorabi razlike med cestnimi in 
terenskimi vozili. Številna vozila ATV se lahko – in pogosto tudi se – uporabljajo tudi na 
javnih cestah. Zaradi tega morajo za uporabo na cestah izpolnjevati minimalne zahteve za 
funkcionalno varnost.
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Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) posebna uporaba: 
– motorna kolesa enduro;
– motorna kolesa trial.

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvarijo nove podkategorije terenskih vozil, da bi jih iz 
varnostnih razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) vozilo podkategorije L7Ce (ATV)

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija terenskih vozil, da bi jih iz 
varnostnih razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 13

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 
vzpostavi skladnost. Če poleg tega meni ali 
utemeljeno domneva, da vozilo, sistem, 

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 
samostojne tehnične enote, dokler od njih 
ne prejme potrdila, da so skladni s to 
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sestavni del ali samostojna tehnična enota 
predstavlja tveganje, o tem obvesti 
proizvajalca, organe za tržni nadzor in 
homologacijske organe.

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.

Predlog spremembe 14

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.

Predlog spremembe 15

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. Štiri leta po datumu iz drugega 
pododstavka člena 82 morajo biti vsa nova 
vozila iz podkategorij L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae, L7Ae in L7Ce 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).

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija vozil ATV, da bi jih iz 
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varnostnih razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 16

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

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, 
L7Ae in L7Ce 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 
v študiji o vplivu na okolje iz člena 21(4) 
in (5).

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija ATV-jev, da bi jih iz varnostnih 
razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 80 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija na podlagi informacij iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje do 1. januarja 2019
poroča o uporabi te uredbe.

(2) Komisija na podlagi informacij iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje do 1. januarja 2017
poroča o uporabi te uredbe. V svojem 
poročilu upošteva novo tehnologijo za 
večjo varnost v cestnem prometu, na 
primer standarde učinkovitosti ob trčenju 
in dodatne varnostne zahteve, na primer 
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samodejni klic v sili (e-call), inteligentno 
prilagajanje hitrosti, sisteme za 
opozarjanje na hitrost v ovinkih, 
samodejne naprave za ugotavljanje tlaka v 
pnevmatikah ali nove sisteme osvetlitve, 
da se takšna vozila ločijo od drugih 
uporabnikov cest. Na podlagi tega 
poročila nato predlaga potrebne 
spremembe uredbe.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga I – kategorije in tipi vozil – 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

Obrazložitev

Kategorijo je treba uskladiti z opredelitvami v vozniškem dovoljenju EU.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – kategorija L3e – podkategorija L3e – posebna uporaba (novo) – pod 
podkategorijo L3e-A3

Predlog spremembe

(8)  največja višina 
sedeža: 700 mm;
(9) najmanjša 
oddaljenost od tal: 280 
mm;
(10) največja prostornina 
posode za gorivo: 4 l;

L3e – Posebna uporaba Motorno kolo trial

(11) najmanjše skupno 
prestavno razmerje v 
najvišji prestavi 
(primarno prestavno 
razmerje * prestavno 
razmerje menjalnika * 
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prestavno razmerje 
gonila koles) je 7,5;
(12) masa v stanju, 
pripravljenem za vožnjo 
(brez voznika), ne 
presega 100 kg in
(13) brez sedeža za 
potnika.
(8) najmanjša višina 
sedeža: 900 mm;
(9) najmanjša 
oddaljenost od tal: 310 
mm;
(10) najmanjše skupno 
prestavno razmerje v 
najvišji prestavi 
(primarno prestavno 
razmerje * prestavno 
razmerje menjalnika * 
prestavno razmerje 
gonila koles) je 6,0;
(11) masa v stanju, 
pripravljenem za vožnjo 
(brez voznika), ne 
presega 140 kg;

Motorno kolo enduro

(12) brez sedeža za 
potnika.

Obrazložitev

Številna motorna kolesa enduro in trial se lahko – in pogosto tudi se – uporabljajo tudi na 
javnih cestah. Zaradi tega morajo za uporabo na cestah izpolnjevati minimalne zahteve za 
funkcionalno varnost. V ta namen se predlaga oblikovanje dodatne podkategorije vozil, 
namenjene motornim kolesom enduro in trial. Za začetek se v zvezi z merili za razvrstitev v 
podkategorije predlagajo nekatera potencialna merila, o katerih se trenutno razpravlja in se 
jih utegne v teku tega zakonodajnega postopka dodatno izboljšati.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – kategorija L7e – podkategorija L7Ce (novo) – pod podkategorijo L7Be-P

Predlog spremembe

(8) najvišja 
konstrukcijsko določena 
hitrost: 60 km/h
(9) širok sedež
(10) uravnavanje plina s 
palcem
(11) priklopna naprava 
zadaj: vlečna teža > 4x 
lastna teža > 274 kg –
preizkus obremenitve, ne 
gre obravnavati kot 
dovoljeno težo prikolice.
(12) masa v stanju, 
pripravljenem na vožnjo: 
< 400 kg
(13) najmanjša 
oddaljenost od tal: > 180 
mm

L7Ce Vozilo za vse terene 
(ATV)

(14) razmerje med 
medosno razdaljo in 
najmanjšo oddaljenostjo 
od tal: < 6

Obrazložitev

Čeprav so vozila ATV v prvi vrsti namenjena uporabi na terenu, se številna lahko – in 
pogosto tudi se – uporabljajo tudi na javnih cestah. Zaradi tega morajo za uporabo na cestah 
izpolnjevati minimalne zahteve za funkcionalno varnost. V ta namen se predlaga oblikovanje 
dodatne podkategorije vozil, namenjene vozilom ATV. Za začetek se v zvezi z merili za 
razvrstitev v podkategorije predlagajo nekatera potencialna merila, o katerih se trenutno 
razpravlja in se jih utegne v teku tega zakonodajnega postopka dodatno izboljšati.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga II – kategorije vozil – vrstica 2 – podstolpec 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

L7Ae L7Ae in L7Ce

Obrazložitev

Vozila ATV (kategorija L7Ce) so bolj ali manj podobna cestnim štirikolesom (kategorija 
L7Ae), zato bi zanje morale veljati enake vrste zahtev za homologacijo vozil iz EU. 
Podrobnosti teh zahtev bi bilo treba z delegiranim aktom prilagoditi vsaki podkategoriji 
posebej.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga III – vrstica 12 a (novo)

Predlog spremembe

L7Ce Vozilo za vse terene 
(ATV) 20

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvarijo nove podkategorije vozil ATV, da bi jih iz 
varnostnih razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga VI – (A) Mejne vrednosti emisij iz izpušne cevi po hladnem zagonu – (A1) –Euro 
3(4) – kategorija vozila L1Be – vsota mase skupnih ogljikovodikov in dušikovih oksidov 
– vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1200 -

Obrazložitev

Stopnjo Euro 4 bi bilo treba za mopede vpeljati 3 leta hitreje (do 2014), saj so z vidika emisij 
najbolj problematična podkategorija vozil kategorije L.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga VI – (A) Mejne vrednosti emisij iz izpušne cevi po hladnem zagonu – (A1) –Euro 
3(4) – kategorija vozila L1Be – masa skupnih ogljikovodikov (THC) – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 630

Obrazložitev

Stopnjo Euro 4 bi bilo treba za mopede vpeljati 3 leta hitreje (do 2014), saj so z vidika emisij 
najbolj problematična podkategorija vozil kategorije L.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga VI – (A) Mejne vrednosti emisij iz izpušne cevi po hladnem zagonu – (A1) –Euro 
3(4) – kategorija vozila L1Be – masa dušikovih oksidov (NOx) – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 170

Obrazložitev

Stopnjo Euro 4 bi bilo treba za mopede vpeljati 3 leta hitreje (do 2014), saj so z vidika emisij 
najbolj problematična podkategorija vozil kategorije L.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga VI – (A) Mejne vrednosti emisij iz izpušne cevi po hladnem zagonu – (A1) –Euro 
3(4) – stolpca 1 in 2 – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

L5Be Gospodarski trikolesnik

Predlog spremembe
Gospodarski trikolesnikL5Be

L7Ce Vozilo za vse terene (ATV)
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Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija ATV-jev, da bi jih iz varnostnih 
razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga VI – (A) Mejne vrednosti emisij iz izpušne cevi po hladnem zagonu – (A2) –Euro 
4(5) – stolpca 1 in 2 – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

L5Be Gospodarski trikolesnik
Predlog spremembe

Gospodarski trikolesnikL5Be

L7Ce Vozilo za vse terene (ATV)

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija ATV-jev, da bi jih iz varnostnih 
razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga VI – (C) Mejne vrednosti za emisije izhlapevanja – (C2) Euro 5(6) – stolpca 1 in 
2 – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

L5Be Gospodarski trikolesnik
Predlog spremembe

Gospodarski trikolesnikL5Be

L7Ce Vozilo za vse terene (ATV)

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija ATV-jev, da bi jih iz varnostnih 
razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga VI – Mejne vrednosti hrupa – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – stolpci 1, 2, 3 in 
5 – vrstica 12 a (novo)

Predlog spremembe
L7Ce Vozilo za vse 

terene (ATV)
80 80

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija ATV-jev, da bi jih iz varnostnih 
razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga VII – (A) Število prevoženih kilometrov za ugotavljanje trajnosti pri vozilih 
kategorije L – stolpec 1 – vrstica 4 – točka 5 a (novo) – stolpec 2 – vrstica 4 – točka 5 a 
(novo)

Predlog spremembe
L7Ce Vozilo za vse terene (ATV)

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, s katero se ustvari nova podkategorija ATV-jev, da bi jih iz varnostnih 
razlogov zajeli v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga VIII – stolpec 3 – vrstica 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nova motorna kolesa(27) 
podkategorije L3e–A1, ki se prodajo, 
registrirajo ali dajo v uporabo, se po izbiri 
proizvajalca vozila opremijo s 
protiblokirnim(28) ali kombiniranim 
zavornim sistemom(29) ali obema tipoma 
naprednih zavornih sistemov;

črtano 
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga VIII – stolpec 3 – vrstica 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) nova motorna kolesa(27) podkategorij
L3e–A1, L3e–A2 in L3e–A3, ki se prodajo, 
registrirajo ali dajo v uporabo, se opremijo 
s protiblokirnim(28) zavornim sistemom na 
obeh kolesih.

Obrazložitev

Obvezno namestitev protiblokirnih zavornih sistemov bi bilo treba razširiti na motorna kolesa 
podkategorije L3e–A1, saj to kategorijo uporabljajo številni mladi in neizkušeni vozniki. 
Protiblokirne zavore so najučinkovitejše, če so nameščene na obeh kolesih.
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