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26.6.2013 A7-0207/74 

Predlog spremembe  74 
Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0207/2013 
Olga Sehnalová 
Pregled tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V Uniji so bili sprejeti številni tehnični 

standardi in zahteve za varnost vozil. Z 

nenapovedanimi cestnimi pregledi pa je 

treba zagotoviti, da bodo vozila, ko bodo 

dana na trg, izpolnjevala varnostne 

standarde skozi celotno življenjsko dobo. 

(4) V Uniji so bili sprejeti številni tehnični 

standardi in zahteve za varnost vozil. Z 

nenapovedanimi cestnimi pregledi pa je 

treba zagotoviti, da bodo vozila, ko bodo 

dana na trg, izpolnjevala varnostne 

standarde skozi celotno življenjsko dobo. 

Nobena naknadno nameščena oprema, ki 

spreminja varnostne in okoljske 

značilnosti vozila, ne bi smela poslabšati 

omenjenih značilnosti glede na njihovo 

stanje v času homologacije, prve 

registracije ali začetka veljavnosti. Ta 

ureditev bi morala veljati za kategorije 

vozil, opredeljene v Direktivi Evropskega 

parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 

18. marca 2002 o homologaciji dvo- in 

trikolesnih motornih vozil in o 

razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS
1
, 

Direktivi 2007/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za 

odobritev motornih in priklopnih vozil ter 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot, namenjenih za taka 

vozila
2
 in Direktivi Evropskega 

parlamenta in Sveta 2003/37/ES z 

dne 26. maja 2003 o homologaciji 

kmetijskih in gozdarskih traktorjev, 

njihovih priklopnikov in zamenljivih 

vlečnih strojev ter njihovih sistemov, 

sestavnih delov in samostojnih tehničnih 

enot in o razveljavitvi 
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Direktive 74/150/EGS
3
. 

 ___________________ 

 
1
 UL L 124, 9.5.2002, str. 1. 

 
2
 UL L 263, 9.10.2007, str. 1. 

 3
 UL L 171, 9.7.2003, str. 1. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/75 

Predlog spremembe  75 
Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0207/2013 
Olga Sehnalová 
Pregled tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba velja za gospodarska vozila s 

konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 

25 km/h, ki spadajo v naslednje kategorije, 

ki so opredeljene v Direktivi 2007/46/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta: 

1. Ta uredba velja za gospodarska vozila s 

konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 

25 km/h, ki spadajo v naslednje kategorije, 

ki so opredeljene v Direktivi 2007/46/ES 

in Direktivi 2003/37/ES: 

– motorna vozila za prevoz potnikov z več 

kot osmimi sedeži razen vozniškega 

sedeža – vozila kategorij M2 in M3, 

– motorna vozila z morebitnim priklopnim 

vozilom za prevoz potnikov z več kot 

osmimi sedeži razen vozniškega sedeža –

 vozila kategorij M2 in M3, 

– 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 z morebitnim priklopnim 

vozilom, ki se običajno uporabljajo za 

prevoz blaga in katerih največja dovoljena 

masa ne presega 3 500 kg – vozila 

kategorije N1, 

– motorna vozila za prevoz blaga, z 

največjo dovoljeno maso večjo od 

3 500 kg – vozila kategorij N2 in N3, 

– motorna vozila z morebitnim priklopnim 

vozilom za prevoz blaga, z največjo 

dovoljeno maso večjo od 3 500 kg – vozila 

kategorij N2 in N3, 

– priklopna vozila in polpriklopniki z 

največjo dovoljeno maso do vključno 

3 500 kg – vozila kategorij O1 in O2, 

 

– priklopna vozila in polpriklopniki z 

največjo dovoljeno maso večjo od 

3 500 kg – vozila kategorij O3 in O4. 

 

 – kolesni traktorji kategorije T5, ki se 

večinoma uporabljajo za komercialni 

cestni prevoz na javnih cestah in katerih 

največja konstrukcijsko določena hitrost 
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presega 40 km/h. 

Or. en 

Obrazložitev 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor  vehicles 

of category  N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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26.6.2013 A7-0207/76 

Predlog spremembe  76 
Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0207/2013 
Olga Sehnalová 
Pregled tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 6 
 

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. Za izboljšanje učinkovitosti cestnih 

pregledov tehnične brezhibnosti se na 

ravni Unije uvede sistem ocenjevanja 

tveganja pri cestnih pregledih, ki temelji na 

številu in resnosti pomanjkljivosti, 

ugotovljenih na gospodarskih vozilih med 

rednimi tehničnimi pregledi in cestnimi 

pregledi tehnične brezhibnosti. Sistem 

ocenjevanja tveganja temelji na 

nacionalnih elektronskih registrih, ki so 

med seboj povezani po vsej Uniji, z njimi 

pa upravljajo pristojni organi držav 

članic. 

 Tri leta po začetku veljavnosti Uredbe XX 

Evropskega parlamenta in Sveta o rednih 

tehničnih pregledih motornih vozil in 

njihovih priklopnikov ter razveljavitvi 

Direktive 2009/40/ES morajo biti potrdila 

o tehničnih pregledih in poročila o 

cestnih pregledih skladna s standardnim 

obrazcem, ki se uporablja na ravni 

Evropske unije. 

2. Vsakemu podjetju se pripiše profil 

tveganja, ki se opredeli v okviru sistema 

ocenjevanja tveganja pri cestnih pregledih 

z merili iz Priloge I. 

2. Po datumu iz odstavka 1 se vsakemu 

podjetju pripiše profil tveganja, ki se 

opredeli v okviru sistema ocenjevanja 

tveganja pri cestnih pregledih z 

naslednjimi merili v skladu s Prilogo I: 

 – število pomanjkljivosti; 

 – resnost pomanjkljivosti; 
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 – število pregledov; 

 – dejavnik časa. 

Podjetja se razvrstijo v skladu z naslednjim 

profilom tveganja: 

Podjetja se razvrstijo v skladu z naslednjim 

profilom tveganja: 

– visoko tveganje, – visoko tveganje, 

– srednje tveganje, – srednje tveganje, 

– nizko tveganje. – nizko tveganje. 

 Da se podjetjem omogoči izboljšanje 

svojega profila tveganja, se za namene 

oblikovanja ocene tveganja podjetja 

upoštevajo informacije o izpolnjevanju 

zahtev po tehnični brezhibnosti, ki se 

pridobijo s prostovoljnimi rednimi 

varnostnimi pregledi vozil, ki se izvajajo v 

naslednjih časovnih presledkih: 

 – vozila kategorije N2 s skupno dovoljeno 

maso več kot 7,5 ton: prvič 42 mesecev po 

prvi registraciji, nato vsakih šest mesecev 

od zadnjega tehničnega pregleda; 

 – vozila kategorije N3: prvič 30 mesecev 

po prvi registraciji, nato vsakih šest 

mesecev od zadnjega tehničnega 

pregleda; 

 – vozila kategorije O4: prvič 30 mesecev 

po prvi registraciji, nato vsakih šest 

mesecev od zadnjega tehničnega pregleda. 

3. Države članice lahko za vzpostavitev 

sistema ocenjevanja tveganja pri cestnih 

pregledih uporabljajo sistem ocenjevanja 

tveganja, ki je vzpostavljen v skladu s 

členom 9 Direktive 2006/22/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta. 

3. Države članice za izvajanje sistema 

ocenjevanja tveganja pri cestnih pregledih 

uporabljajo sistem ocenjevanja tveganja, ki 

je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) 

št. 1071/2009. 

 Sistem ocenjevanja tveganja vsebuje 

informacije o tehnični brezhibnosti vozil iz 

člena 2 štiri leta po začetku veljavnosti te 

uredbe. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/77 

Predlog spremembe  77 
Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0207/2013 
Olga Sehnalová 
Pregled tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je iz potrdila o tehničnem pregledu 

ali poročila o cestnem pregledu razvidno, 

da je bil pregled ene izmed postav 

Priloge II opravljen v predhodnem 

mesecu, inšpektor to postavko pregleda 

samo, če to upravičuje očitna 

pomanjkljivost. 

Kadar je iz potrdila o zadnjem 

opravljenem tehničnem pregledu, o 

prostovoljnem rednem pregledu varnosti 

vozila ali poročila o cestnem pregledu 

razvidno, da je bil pregled ene izmed 

postavk Priloge II opravljen v enem od 

treh predhodnih mesecev, inšpektor to 

postavko pregleda samo, če očitna 

pomanjkljivost upravičuje tak pregled. 

Or. en 

 

 


