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26.6.2013 A7-0210/115 

Predlog spremembe  115 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(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 

rednimi tehničnimi pregledi pa je treba 

zagotoviti, da bodo vozila, ko bodo dana na 

trg, izpolnjevala varnostne standarde skozi 

celotno življenjsko dobo. 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, 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 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 

Direktive 74/150/EGS. 

(4) V Uniji so bili sprejeti številni tehnični 

standardi in zahteve za varnost vozil. Z 

rednimi tehničnimi 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 
teh 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
18
, 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
19
 

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 

Direktive 74/150/EGS
20
. 
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26.6.2013 A7-0210/116 

Predlog spremembe  116 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
v imenu skupine S&D 
Isabelle Durant 
v imenu skupine Verts/ALE 
 

Poročilo A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Zanesljivi rezultati preiskave kažejo, 
da je 8 % nesreč, v katerih so udeleženi 
motoristi, posledica tehničnih napak ali 
pa so s slednjimi povezane. Motoristi so 

skupina udeležencev v cestnem prometu, 

za katere je značilno največje varnostno 

tveganje, število smrtnih žrtev med njimi 

pa narašča. Med smrtnimi žrtvami je 

največ voznikov mopedov: leta 2008 je na 
cestah umrlo več kot 1 400 voznikov. 
Vozila, ki jih bo treba pregledati, bodo 

torej vključevala tudi najbolj tvegano 

skupino udeležencev v cestnem prometu, 

tj. motorizirana dvo- in trikolesna vozila. 

(7) Motoristi so skupina udeležencev v 

cestnem prometu, za katere je značilno 

največje varnostno tveganje, število 

smrtnih žrtev med njimi pa narašča. Med 

smrtnimi žrtvami je največ voznikov 

mopedov: leta 2008 je na cestah umrlo več 

kot 1 400 voznikov. Vozila, ki jih bo treba 
pregledati, bodo torej vključevala tudi 

najbolj tvegano skupino udeležencev v 

cestnem prometu, tj. motorizirana dvo- in 

trikolesna vozila. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/117 

Predlog spremembe  117 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
v imenu skupine S&D 
Isabelle Durant 
v imenu skupine Verts/ALE 
 

Poročilo A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavka 1 in 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba se uporablja za vozila, katerih 

konstrukcijsko določena hitrost presega 

25 km/h in ki sodijo v naslednje kategorije, 

določene v Direktivi 2002/24/ES, Direktivi 

2007/46/ES in Direktivi 2003/37/ES:  

1. Ta uredba se uporablja za vozila, katerih 

konstrukcijsko določena hitrost presega 

25 km/h in ki sodijo v naslednje kategorije, 

določene v Direktivi 2002/24/ES, Direktivi 

2007/46/ES in Direktivi 2003/37/ES:  

– motorna vozila z vsaj štirimi kolesi za 

prevoz potnikov z največ osmimi sedeži 

poleg vozniškega sedeža – vozila 

kategorije M1,  

– motorna vozila z vsaj štirimi kolesi za 

prevoz potnikov z največ osmimi sedeži 

poleg vozniškega sedeža – vozila 

kategorije M1,  

– motorna vozila za prevoz potnikov z več 

kot osmimi sedeži razen vozniškega 

sedeža – vozila kategorij M2 in M3,  

 

– motorna vozila 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 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 za prevoz blaga z 

največjo dovoljeno maso večjo od 

3 500 kg – vozila kategorij N2 in N3,  

– motorna vozila 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 do vključno 

3 500 kg – vozila kategorij O1 in O2,  

priklopna vozila in polpriklopniki z 

največjo dovoljeno maso večjo od 

– priklopna vozila in polpriklopniki z 

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

dvo- ali trikolesna vozila – vozila kategorij 

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e,  
– od 1. januarja 2016 dvo- ali trikolesna 
vozila – vozila kategorij L3e, L4e, L5e in 

L7e,  

kolesni traktorji, katerih največja 

konstrukcijsko določena hitrost 

presega 40 km/h – vozila kategorije T5.  

– kolesni traktorji, katerih največja 

konstrukcijsko določena hitrost 

presega 40 km/h – vozila kategorije T5.  

 1a. Ta uredba se uporablja od 1. januarja 
2018 za naslednjue kategrije vozil, razen 
če Komisija v svojem poročili v skladu s 
členom 18a dokažem da bi bil takšen 
ukrep neučinkovit:  

 – dvo- ali trikolesna vozila – vozila 
kategorij L1e, L2e, in L6e.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/118 

Predlog spremembe  118 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 L3e, L4e, L5e in L7e: 
štiri leta po datumu, ko je bilo vozilo prvič 

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

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/119 

Predlog spremembe  119 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
v imenu skupine S&D 
Isabelle Durant 
v imenu skupine Verts/ALE 
 

Poročilo A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 vključitve vozil 
kategorije L1e, L2e in L6e v področje 
uporabe, pogostosti tehničnih pregledov, 
ravni 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 tem poročilu tudi 
analizira, ali raven usklajenosti zadostuje 
za vzajemno priznavanje potrdil o 
tehničnem pregledu v Uniji in ali so za 
uresničitev tega cilja potrebni višji 
evropski standardi. Poročilu so po potrebi 
priloženi zakonodajni predlogi. 

Or. en 

 

 

 

 


