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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

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

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

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0380),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0186/2012),

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

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, nizozemske poslanske zbornice, 
nizozemskega senata, švedskega parlamenta in ciprske poslanske zbornice v okviru 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih ti izjavljajo, da 
osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

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

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (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.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vozila zgodovinskega interesa naj bi 
ohranjala dediščino dobe, v kateri so bila 
izdelana, in ker se na javnih cestah le 
malo uporabljajo, bi bilo treba odločitev o 
podaljšanju roka rednih tehničnih 
pregledov za takšna vozila prepustiti 
državam članicam. Države članice bi 
morale s predpisi urediti tudi tehnične 
preglede drugih vrst specializiranih vozil.

(9) Vozila zgodovinskega interesa
ohranjajo dediščino dobe, v kateri so 
izdelana, vzdrževana so v zgodovinsko 
ustreznem stanju in so redko uporabljana 
kot vsakdanja vozila. Odločitev o 
podaljšanju roka rednih tehničnih 
pregledov za takšna vozila ali drugačni 
ureditvi njihovih tehničnih pregledov bi 
bilo treba prepustiti državam članicam.
Države članice bi morale s predpisi urediti 
tudi tehnične preglede drugih vrst 
specializiranih vozil.

Or. en

Obrazložitev

Nanaša se na predloge sprememb 15, 16 in 17.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Zaradi boljše uporabe načela 
prostega gibanja v Uniji, bi morale države 
članice za potrebe ponovne registracije 
vzajemno priznavati potrdilo o tehničnem 
pregledu, ki ga je izdala originalna država 
članica registracije.

Or. en

Obrazložitev

Kot prvi ukrep pri oblikovanju notranjega trga rednih tehničnih pregledov predlagamo, da 
države članice v primeru čezmejnih ponovnih registracij vzajemno priznavajo potrdila o 
tehničnem pregledu. Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe 26.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Ko je ugotovljeno, da so tehnični 
pregledi usklajeni v zadostni meri, se 
sprejmejo določbe o popolnem vzajemnem 
priznavanju potrdil o tehničnem pregledu 
po vsej Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Preučiti bi bilo treba možnosti za nadaljnji razvoj notranjega trga tehničnih pregledov, kjer 
bi lahko imetniki vozil, registriranih v eni državi članici, opravili tehnični pregled v drugi 
državi članici. S tem bi preprečili, da bi se gospodarska vozila v mednarodnem prometu 
vračala v državo članico samo zaradi registracije.

Predlog spremembe 4
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 sistemov, povezanih z varnostjo 
in okoljem. Podatki bi morali zajemati 
podrobnosti, s katerimi je možno 
zagotoviti nadzor delovanja varnostnih 
sistemov vozila na način, ki omogoča 
preglede v okviru rednih tehničnih 
pregledov, s čimer bi se ustvarila 
predvidljiva stopnja uspešnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Inšpektorji bi morali med izvajanjem 
tehničnih pregledov ravnati neodvisno in se 
izogibati vsakršnemu navzkrižju interesov. 
Rezultat tehničnih pregledov zato ne bi 
smel biti povezan s plačo ali kakršnimi koli 
ekonomskimi ali osebnimi koristmi.

(13) Inšpektorji bi morali med izvajanjem 
tehničnih pregledov ravnati neodvisno in se 
izogibati vsakršnemu navzkrižju interesov. 
Rezultat tehničnih pregledov zato ne bi 
smel biti povezan s plačo ali kakršnimi koli 
ekonomskimi ali osebnimi koristmi. 
Gospodarski subjekti, udeleženi v 
proizvodnji, prodaji, oddajanju, 
vzdrževanju ali popravilu vozil, bi morali 
takšne dejavnosti ločiti od organizacijskih, 
kadrovskih in finančnih vidikov 
opravljanja tehničnih pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pogostost pregledov bi bilo treba 
prilagoditi vrsti vozila in njegovi 
kilometrini. Večja verjetnost tehničnih 
pomanjkljivosti pri vozilih se pojavi, ko 
dosežejo določeno starost in kilometrino, 
zlasti kadar se intenzivno uporabljajo. 
Zato je primerno povečati pogostost 
pregledov starejših vozil in vozil z visoko 
kilometrino.

(17) Pogostost pregledov bi bilo treba 
prilagoditi vrsti vozila. Večja verjetnost 
tehničnih pomanjkljivosti pri vozilih se 
pojavi, ko dosežejo določeno starost.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Standardi za tehnične preglede bi 
morali biti določeni na minimalni ravni za 
vso Unijo, državam članicam, kjer so 
tehnični pregledi že na višji ravni od 
zahtevane, pa omogočati, da ohranijo 
višje standarde in jih po potrebi 
prilagodijo tehničnemu napredku.

Or. en

Obrazložitev

Z uredbo je določena minimalna raven tehničnih standardov. Države članice lahko ohranijo 
ali uvedejo višje standarde.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavlja ureditev rednih 
tehničnih pregledov vozil.

S to uredbo se vzpostavlja ureditev rednih 
tehničnih pregledov vozil, ki se izvajajo na 
podlagi minimalnih tehničnih standardov 
in zahtev zato, da se zagotovi visoka raven 
varnosti v cestnem prometu in varstva 
okolja.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

motorna vozila z vsaj štirimi kolesi za 
prevoz potnikov z največ osmimi sedeži
poleg vozniškega sedeža – vozila 
kategorije M1,

– motorna vozila, zasnovana in izdelana 
predvsem za prevoz oseb in njihove 
prtljage, ki imajo največ osem sedežev
poleg vozniškega sedeža – vozila 
kategorije M1,
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Or. en

Obrazložitev

Terminologija, prilagojena reviziji direktive 2007/46/ES.

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

motorna vozila za prevoz potnikov z več 
kot osmimi sedeži razen vozniškega 
sedeža – vozila kategorij M2 in M3,

– motorna vozila, zasnovana in izdelana 
predvsem za prevoz oseb in njihove 
prtljage, ki imajo več kot osem sedežev 
poleg vozniškega sedeža – vozila kategorij 
M2 in M3,

Or. en

Obrazložitev

Terminologija, prilagojena reviziji Direktive 2007/46/ES.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, ki se 
običajno uporabljajo za cestni prevoz 
blaga, z največjo dovoljeno maso do 
vključno 3 500 kg – vozila kategorije N1,

– motorna vozila, zasnovana in izdelana 
predvsem za cestni prevoz blaga, katerih 
največja masa ne presega 3,5 tone –
vozila kategorije N1,

Or. en

Obrazložitev

Terminologija, prilagojena reviziji direktive 2007/46/ES.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – alinea 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

motorna vozila za prevoz blaga z največjo 
dovoljeno maso večjo od 3 500 kg – vozila 
kategorij N2 in N3,

– motorna vozila, zasnovana in izdelana 
predvsem za cestni prevoz blaga, katerih 
največja masa presega 3,5 tone – vozila 
kategorij N2 in N3,

Or. en

Obrazložitev

Terminologija, prilagojena reviziji direktive 2007/46/ES.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

priklopna vozila in polpriklopniki z 
največjo dovoljeno maso do vključno 
3 500 kg – vozila kategorij O1 in O2,

– priklopna vozila, zasnovana in izdelana 
za prevoz blaga ali oseb in za nastanitev 
oseb, katerih največja masa presega 3,5 
tone – vozila kategorij O1 in O2,

Or. en

Obrazložitev

Terminologija, prilagojena reviziji direktive 2007/46/ES.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

priklopna vozila in polpriklopniki z 
največjo dovoljeno maso večjo od 
3 500 kg – vozila kategorij O3 in O4,

– priklopna vozila, zasnovana in izdelana 
za prevoz blaga ali oseb in za nastanitev 
oseb, katerih največja masa presega 3,5 
tone – vozila kategorij O3 in O4,

Or. en
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Obrazložitev

Terminologija, prilagojena reviziji direktive 2007/46/ES.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „vozilo zgodovinskega interesa“
pomeni vsako vozilo, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

(7) „vozilo zgodovinskega pomena“
pomeni vsako vozilo, ki ima po mnenju 
države članice, v kateri je registrirano, ali 
katerega od njenih pristojnih organov, 
zgodovinski pomen in hkrati izpolnjuje vse
naslednje pogoje:

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti več diskrecijske pravice pri opredelitvi vozil zgodovinskega 
pomena.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 7 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

na njem ni bilo opravljenih nobenih 
sprememb tehničnih značilnosti glavnih 
sestavnih delov, kot so motor, zavore, 
krmilo ali vzmetenje, in

– na njem ni bilo opravljenih nobenih
znatnih sprememb tehničnih značilnosti 
glavnih sestavnih delov, kot so motor, 
zavore, krmilo ali vzmetenje in karoserija.

Or. en

Obrazložitev

Mnoga zgodovinska vozila so bila med svojim obstojem spremenjena. Zato se vozila ne bi 
smelo imeti za zgodovinsko samo, če so bile na njem opravljene velike spremembe.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 7 – alinea 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

njegova podoba se ni spremenila; črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagani pogoj bi bil preveč omejevalen, saj je sprememba podobe v življenjskem ciklu 
zgodovinskih vozil, zlasti starejših, dokaj pogosta. 

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „tehnični pregled“ pomeni preverjanje, 
da so vsi deli in sestavni deli vozila skladni 
z varnostnimi in okoljskimi značilnostmi, 
veljavnimi v času odobritve, prve 
registracije ali dajanja v uporabo ter v 
času naknadnega opremljanja;

(9) „tehnični pregled“ pomeni pregled, s 
katerim se zagotovi, da je vozilo varno za 
uporabo na javnih cestah in skladno z 
zahtevanimi okoljskimi značilnostmi;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev bi morala biti pojasnjena ter prilagojena namenu rednih tehničnih pregledov, ki 
je oceniti pravilnost delovanja varnostnih in okoljskih sistemov. Homologacija bi morala biti 
samo referenčno časovno obdobje, ki pomaga pri razumevanju, katere varnostne in okoljske 
zahteve veljajo za vozilo. Te zahteve pa se ne bi smele nanašati na dele ali sestavne dele 
same. 

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalci vozil centrom za izvajanje 
tehničnih pregledov ali, kadar je ustrezno, 
pristojnim organom zagotovijo dostop do 
tehničnih podatkov, potrebnih za izvajanje 
tehničnih pregledov, ki so določeni v 

3. Proizvajalci vozil centrom za izvajanje 
tehničnih pregledov in proizvajalcem 
opreme, ki se uporablja za tehnične 
preglede ali, kadar je ustrezno, pristojnim 
organom, brezplačno zagotovijo dostop do 
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Prilogi I. Komisija sprejme podrobne 
predpise o postopkih za dostop do 
tehničnih podatkov iz Priloge I v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 16(2).

tehničnih podatkov, potrebnih za izvajanje 
tehničnih pregledov, ki so določeni v 
Prilogi I. Proizvajalcem opreme, ki se 
uporablja za tehnične preglede, se 
zagotovijo podatki, ki so potrebni, da se 
lahko oprema uporabi za oceno 
uspešnosti delovanja elektronskih 
nadzornih sistemov vozila. Komisija 
sprejme podrobne predpise o postopkih za 
dostop do tehničnih podatkov iz Priloge I v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci opreme, ki se uporablja za tehnične preglede, morajo imeti dostop do podatkov, 
ki ji potrebujejo za razvoj pravilno delujoče opreme. 

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vozila kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e in L7e: štiri leta po datumu, ko je bilo 
vozilo prvič registrirano, nato čez dve leti, 
nato pa vsako leto;

– vozila kategorij L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e in L7e: štiri leta po datumu, ko je bilo 
vozilo prvič registrirano, nato pa vsaki dve 
leti;

Or. en

Obrazložitev

Pogostost tehničnih pregledov motornih koles bi bilo treba oceniti tudi z vidika finančne in 
upravne obremenitve njihovih imetnikov. Z namenom, da se okrepi varnost v cestnem 
prometu, je treba vzpostaviti pravo ravnovesje med pogostostjo tehničnih pregledov in 
dodatno obremenitvijo državljanov. Izogniti se je treba nepotrebnemu in neprimernemu 
obremenjevanju imetnikov motornih koles. Glede tega je formula 4+2+2 ustreznejša

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vozila kategorije M1, N1 in O2: štiri leta 
po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato čez dve leti, nato pa 
vsako leto;

– vozila kategorije M1, N1 in O2: štiri leta 
po datumu, ko je bilo vozilo prvič 
registrirano, nato pa vsaki dve leti;

Or. en

Obrazložitev

Pogostost tehničnih pregledov, ki se izvajajo najprej štiri leta po prvi registraciji, potem pa 
vsaki dve leti (pogostost 4+2+2), je sorazmerna z zastavljenimi cilji.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– druge kategorije vozil: v presledkih, ki 
jih določi država članica registracije.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti, da določijo pogostost tehničnih pregledov za 
kategorije vozil, ki jih ne urejajo določbe člena 5.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar kilometrina vozila kategorije M1 
ali N1 ob prvem tehničnem pregledu po 
prvi registraciji vozila znaša 160 000 km, 
se nadaljnji tehnični pregledi vozila 
izvajajo vsako leto.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Obstaja tveganje, da bo s predlogom spremembe povezano prilagajanje števcev kilometrov.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v primeru spremembe imetnika potrdila o 
registraciji vozila.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Imetnikom vozil bi morali biti omogočeno, da se v primeru ponovne registracije zanašajo na 
veljavni tehnični pregled. Čezmejni vidik ponovne registracije je urejen s predlogom 
spremembe 26.

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi države članice ali center 
za izvajanje tehničnih pregledov za vsako 
področje iz odstavka 1 opravi tehnični 
preglede, ki zajema vsaj postavke in 
uporabo metod za preskušanje navedenih 
postavk, kot je določeno v točki 3 
Priloge II.

2. Pristojni organi države članice ali center 
za izvajanje tehničnih pregledov za vsako 
področje iz odstavka 1 opravi tehnični 
preglede, ki zajema vsaj postavke in 
uporabo metod za preskušanje navedenih 
postavk, kot je določeno v točki 3 
Priloge II. Tehnični pregled lahko zajema 
tudi preverjanje, ali zadevni in sestavni 
deli vozila ustrezajo zahtevanim 
varnostnim in okoljskim pogojem, 
veljavnim v času odobritve ali, kadar je to 
potrebno, v času naknadnega 
opremljanja. 

Or. en
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Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za potrebe ponovne registracije vozila, 
prepeljanega iz ene države članice v 
drugo, vse države članice vzajemno 
priznavajo potrdilo o tehničnem pregledu, 
pod pogojem, da je veljavno v skladu s 
pogoji o pogostosti pregledov, ki veljajo v 
državi članici ponovne registracije.

Or. en

Obrazložitev

Vzajemno priznavanje potrdil o tehničnem pregledu v primeru čezmejne registracije je 
ključen ukrep v razvoju resničnega notranjega trga tehničnih pregledov. Predlog sporazuma 
upošteva nedavno sodno prasko Sodišča EU (C-150/11). 

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tehnične preglede izvajajo inšpektorji, 
ki izpolnjujejo minimalne zahteve glede 
kompetenc in usposabljanja iz Priloge VI.

1. Tehnične preglede izvajajo inšpektorji, 
ki izpolnjujejo minimalne zahteve glede 
kompetenc in usposabljanja iz Priloge VI. 
Države članice lahko uvedejo dodatne 
zahteve glede kompetenc in usposabljanja. 

Or. en

Obrazložitev

Zahteve glede kompetenc in usposabljanja, določene v Prilogi VII, so minimalne. Države 
članice lahko določijo dodatne zahteve.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Oseba, ki opravi popravilo ali 
vzdrževalna dela na vozilu, ne sodeluje kot 
inšpektor pri rednem tehničnem pregledu 
istega vozila, ki temu sledi.

Or. en

Obrazložitev

Zato, da se bo okrepila neodvisnost inšpektorjev, je treba zagotoviti, da ne bo ista oseba 
sodelovala pri popravilu in vzdrževanju vozila pred tehničnim pregledom kot tudi pri samem 
tehničnem pregledu. 

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
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.

Komisija preuči izvedljivost, stroške in 
koristi vzpostavitve elektronske 
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, proizvajalci 
opreme, ki se uporablja za tehnične 
preglede in proizvajalci vozil.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 17 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 19
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za:

Komisija je v skladu s členom 18
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za:
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Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 17 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

dopolnitev člena 2(1) ter člena 5(1) in (2), 
kakor je ustrezno, da bi se upoštevale 
spremembe pri kategorijah vozil, ki 
izhajajo iz sprememb zakonodaje iz 
člena 3(1),

– dopolnitev izključno oznake kategorije 
vozil v členu 2(1) ter členu 5(1) in (2), 
kakor je ustrezno, v primeru sprememb pri 
kategorijah vozil, ki izhajajo iz sprememb 
zakonodaje o homologaciji iz člena 2(1),
ne da bi s tem vplivala na področje 
uporabe in pogostost tehničnih pregledov,

Or. en

Obrazložitev

S spremembo smo želeli jasno poudariti, da mora biti vsaka sprememba kategorije vozil 
zagotovo povezana s spremembami v zakonodaji o homologaciji. Komisiji bi to moralo nuditi 
potrebno prožnost pri zagotavljanju doslednosti pri spreminjanju kategorije vozil in 
homologacije ter zakonodaje o tehničnih pregledih, obenem pa jasno omejiti takšen prenos 
pooblastil.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 17 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

dopolnitev prilog v luči tehničnega 
napredka ali da bi se upoštevale 
spremembe mednarodne zakonodaje ali 
zakonodaje Unije.

– dopolnitev nebistvenih elementov:

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 17 – alinea 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– točko 3 Priloge II zaradi 
neizpolnjevanja, in Prilogo V v primeru, 
da so na voljo bolj uspešne in učinkovite 
metode tehničnih pregledov,

Or. en

Obrazložitev

Da se jasno omeji prenos pooblastil na Komisijo.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 17 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– točko 3 Priloge II glede seznama 
postavk pregleda, metod, vzrokov za 
neizpolnjevanje in oceno pomanjkljivosti, 
in Prilogo V za prilagoditve razvoju 
zakonodaje Unije na področju varnosti ali 
okolja.

Or. en

Obrazložitev

Da se jasno omeji prenos pooblastil na Komisijo.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 17 se podeli za
nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 17 se Komisiji podeli za
obdobje petih let od začetka veljavnosti te
uredbe. Komisija pripravi poročilo o 
prenesenem pooblastilu najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
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za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Poročanje

Komisija najkasneje [pet let po objavi te 
uredbe] predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o izvajanju in učinkih te 
uredbe, zlasti glede pogostosti tehničnih 
pregledov, stopnje usklajenosti rednih 
tehničnih pregledov in učinkovitosti 
določb o vzajemnem priznavanju potrdil o 
tehničnem pregledu v primeru čezmejne 
registracije vozil, ki izvirajo iz druge 
države članice. V poročilu je tudi 
analizirano, ali je raven usklajenosti 
dovoljšna za popolno vzajemno 
priznavanje potrdil o tehničnem pregledu 
po vsej Uniji. Poročilo se predloži po 
posvetovanju z odborom iz člena 16. 
Poročilu so po potrebi priloženi 
zakonodajni predlogi.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala sozakonodajalcema poročati o izvajanju uredbe. Med drugim bi morala 
biti v poročilu analizirana možnost za nadaljnji razvoj popolnega trga za storitve tehničnih 
pregledov.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

I. Veljavna pravila EU o rednih tehničnih pregledih motornih vozil 
Z Direktivo št. 2009/40/ES so določeni minimalni standardi rednih tehničnih pregledov vozil. 
Direktiva se uporablja za osebna vozila, avtobuse in težka tovorna vozila ter njihove 
priklopnike, ne pa tudi za skuterje in motorna kolesa.

II. Nov predlog o tehničnih pregledih 

Komisija predlaga nova pravila za tehnične preglede zato, da bi dodatno okrepili varnost v 
cestnem prometu in zagotovili visoko raven varovanja okolja. Predlog je skladen s cilji na 
področju varnosti v cestnem prometu, ki so določeni v beli knjigo z naslovom „Načrt za 
enotni evropski prometni prostor“.

Predlog temelji na opredelitvi skupnih minimalnih standardov za tehnične preglede vozil za 
vso Evropsko unijo, pri čimer lahko države članice prosto strožje ukrepajo in uvedejo višje 
standarde, če je to primerno.
Poglavitni elementi predloga so:

1. Obvezni tehnični pregledi za skuterje in motorna kolesa po vsej EU. Med vozila, ki bi se jih 
pregledovalo, bi bila vključena tudi vozila, katerih imetniki spadajo v najbolj tvegano skupino 
udeležencev v cestnem prometu. Pregledovalo bi se tudi lahke priklopnike (lažja od 3,5 ton). 
Te kategorije vozil sedaj niso vključene v sistem, ki velja po vsej EU. Države članice lahko 
same odločijo, ali se takšna vozila tehnično pregledajo.
2. Bolj pogosti redni tehnični pregledi za določene kategorije vozil. Trenutno so najmanj 
enkrat vsaki dve leti pregledana samo osebna in dostavna vozila (lažja od 3,5 ton), ki so 
starejša od 6 let. Komisija predlaga, da se jih po šestih letih pregleda vsaj enkrat letno. To 
pomeni spremembo s sedanje formule 4-2-2 na formulo 4-2-1. Slednjo predlaga tudi za 
skuterje in motorna kolesa. Predlaga tudi bolj pogoste tehnične preglede za osebna in 
dostavna vozila z veliko prevoženimi kilometri (160,000 km). Takšna vozila bi bila po prvem 
pregledu pregledana letno (formula 4-1-1 namesto sedanje 4-2-2), če bi na datum prvega 
pregleda (po 4-ih letih) prevozila več kot 160,000 km. S tem bi bili njihovi tehnični pregledi 
usklajeni z drugimi vozili z veliko prevoženimi kilometri, kot so taksiji, reševalna vozila itd.

3. Določitev minimalne zahteve glede ravni izkušenj in usposobljenosti inšpektorjev. 
4. Izboljšanje kakovosti pregledov vozil z določitvijo skupnih minimalnih standardov glede 
pomanjkljivosti in opreme. 
5. Zajezitev goljufij s prirejanjem prevoženih kilometrov s pomočjo registriranih odčitkov 
prevoženih kilometrov. 
6. Obvezni pregledi elektronskih varnostnih sestavnih delov.

Nacionalni parlamenti: 
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Nacionalni parlamenti Francije, Nizozemske, Švedske in Cipra so uradno ugovarjali, da 
predlog krši načelo subsidiarnosti, ki se uporablja v Evropski uniji. 

Mnenje poročevalca

V parlamentarni razpravi bi bilo treba pazljivo oceniti, ali je predlagani ukrep sorazmeren z 
zastavljenimi cilji. Pazljivo bi bili treba oceniti učinek predloga na državljane in podjetja, da 
se prepreči nepotrebno finančno in upravno obremenjevanje. Potrebno je vzpostaviti 
ravnovesje. 

Poročevalec zato predlaga:
1. Pogostost tehničnih pregledov in kategorije vozil: Poročevalec podpira predlog Komisije, 
naj tehnični pregledi zajemajo tudi skuterje in motorna kolesa, saj so njihovi uporabniki v 
najbolj tvegani kategoriji udeležencev. Meni pa, da bi bil za to kategorijo vozil bolj 
sorazmeren prehod s formule pogostosti 4-2-1 na formulo 4-2-2. Slednja predstavlja tudi 
uravnotežen pristop k tehničnim pregledom osebnih in lahkih vozil, saj so rezultati različnih 
študij o povezavi med nesrečami in tehničnimi napakami glede učinka bolj pogostih tehničnih 
pregledov na varnost v cestnem prometu dvoumni. Vseeno pa bi morala Komisija še naprej 
spremljati zadevo in jo ocenjevati ter o njej poročati sozakonodajalcema. Države članice bi 
morale imeti možnost, da uvedejo bolj pogoste tehnične preglede. Merilo prevoženih 
kilometrov bi lahko privedlo do vprašanj glede prirejanja števcev kilometrov, zato ga je bolje 
izpustiti iz predloga. 

2. Tehnične zahteve in metode tehničnih pregledov, ki jih določajo priloge, bi morale šteti kot 
minimalni standardi EU. Države članice bi morale imeti možnost, da ohranijo ali uvedejo 
višje standarde. Načelo je določeno v členu 6(2) predloga. Poročevalec predlaga spremembe, 
katerih cilj je okrepiti to načelo. Enako velja za zahteve glede usposabljanja inšpektorjev, ki 
bi tudi morale biti minimalne.

3. Bistveno je, da tehnične preglede opravljajo dobro izobraženi, usposobljeni in neodvisni 
inšpektorji. Zato predlaga, da se okrepi neodvisnost inšpektorjev ter nadaljuje z odpravljanjem 
morebitnih nasprotij interesov. 

4. Zgodovinska vozila: Zgodovinska vozila bi bilo treba izvzeti iz področja uporabe 
zakonodaje EU. Države članice bi morale imeti diskrecijsko pravico pri določanju lastnih 
nacionalnih zahtev glede opredelitve in tehničnih pregledov takšnih vozil. Poročevalec meni, 
da predlog prinaša trdno osnovo za nadaljnjo razpravo, vendar je opredelitev zgodovinskih 
vozil dokaj stroga in predlaga spremembo opredelitve, da bo ta bolj prožna. 

5. V primeru čezmejnih ponovnih registracij vozil priporoča, da se upošteva nedavna sodna 
praksa Sodišča EU (C-150/11).

6. Delegirani akti: Čeprav je potrebna določena stopnja prožnosti, da bo lahko zakonodaja 
dohitevala tehnološki napredek, pa je besedilo Komisije dokaj dvoumno. Poročevalec zato 
predlaga, da se natančneje omeji prenos pooblastil na Komisijo. 


