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Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih 
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za 
taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter 
izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter 
razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0286),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0194/2018),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 
20181,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 29. marca 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za promet in turizem (A8-
0151/2019),

1 UL C 440, 6.12.2018, str. 90.



1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. se seznanja z izjavo Komisije, ki je priložena tej resoluciji in bo objavljena v seriji L 
Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0145

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za 
homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in 
samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno 
varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu 
in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta in uredb Komisije (ES) št. 631/2009, (EU) št. 406/2010, (EU) št. 672/2010, (EU) št. 
1003/2010, (EU) št. 1005/2010, (EU) št. 1008/2010, (EU) št. 1009/2010, (EU) št. 19/2011, 
(EU) št. 109/2011, (EU) št. 458/2011, (EU) št. 65/2012, (EU) št. 130/2012, (EU) št. 
347/2012, (EU) št. 351/2012, (EU) št. 1230/2012 in (EU) 2015/166
(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/2144.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o izrabljenih pnevmatikah

Komisija meni, da je zaradi varnosti v cestnem prometu, varstva potrošnikov, zmanjševanja 

nastajanja odpadkov in krožnega gospodarstva pomembno, da se pnevmatike ne preskušajo 

samo, kadar so nove, temveč tudi, kadar so izrabljene. V ta namen bo Komisija podprla 

pripravo ustreznih protokolov preizkušanja v okviru Svetovnega foruma Združenih narodov 

za usklajevanje predpisov o vozilih. Če pa ta postopek do julija 2023 ne bo zaključen, 

namerava Komisija predlagati zakonodajo EU, ki bo posebej zajemala preizkušanje 

izrabljenih pnevmatik.


