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Zadeva: STROKOVNIM ORGANIZACIJAM - Navodilo za pripravo in pošiljanje poročil o izdanih
potrdilih o skladnosti z razširjenim naborom podatkov
Spoštovani!
Na podlagi uredbe (ES) št. 443/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009 o
določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti
za zmanjšanje emisij CO2, katere cilj je določitev standardov emisijskih vrednosti za nove osebne
avtomobile, registrirane v Skupnosti, je potrebno v procesu izdaje potrdila o skladnosti razširiti nabor
zbranih podatkov še za informacijo o koloteku vozila.
Da bi ohranili raznolikost avtomobilskega trga in njegovo zmožnost zadovoljitve različnih potreb
potrošnikov, bi morali biti cilji CO2 za osebne avtomobile določeni linearno v povezavi z uporabnostjo
avtomobilov. To uporabnost bi lahko opisali z maso, ki omogoča ujemanje s sedanjimi vrednostmi emisij in
s tem oblikovanje realnih in konkurenčno nevtralnih ciljev, ob tem, da so podatki o masi že na voljo. Poleg
tega bi bilo treba zbirati podatke o nadomestnih kazalcih uporabnosti, kot je odtis (kolotek, pomnožen z
medosno razdaljo), da bi se omogočile lažje dolgoročne ocene pristopa, ki temeljijo na uporabnosti.
Zaradi tega, je potrebno dopolniti poročila o izdanih potrdilih o skladnosti z dodatnima poljema »Kolotek
vsake krmiljenih osi« in »Kolotek vseh drugih osi«.
Dodana polja:
Kolotek vsake krmiljenih osi
(Vpiše se podatek o koloteku krmiljene osi v mm)
Polje v tabeli bo tipa znakovni zapis z dolžino do 50 znakov.
Kolotek vseh drugih osi
(Vpiše se podatek o koloteku vseh ostalih osi v mm)
Polje v tabeli bo tipa znakovni zapis z dolžino do 50 znakov.
Polja se dodajo za vsemi obstoječimi.
Možne oblike zapisa v vsakem polju:
- ena os:
- ena os območje:
- dve osi (in več):
- dve osi (in več) območje:

1590
1590-1600
1590/1610
1590-1600/16110-1615
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Ker se podatek zbira samo za potrebe poročanja, se papirna oblika potrdila o skladnosti ne bo spreminjala.
Prav tako morajo biti v poročilih o izdanih potrdilih o skladnosti polja stare klasifikacije vozil (ECE, JUS,
vrsta vozila in oblika karoserije) PRAZNA.
Še vedno pa se piše oblika karoserije vozil za posebne namene za prevoz čebel, konjev in delovna
priklopna vozila, to so:
za čebele,
za konje,
za pripravo bitumna,
geovrtalni stroj,
za merjenje cest,
za polaganje kablov,
za rentgensko kontrolo prtljage,
za signalizacijo,
toaletno,
za kompost.
Nova struktura poročil o izdanih potrdilih o skladnosti se začne uporabljati 01.01.2010.
Ker so sama navodila za poročanje o izdanih potrdilih o skladnosti preobsežna, vam jih bomo poslali po
elektronski pošti, dostopna pa bodo tudi na naslednji internetni povezavi:
http://www.dc.gov.si/si/vozila/ugotavljanje_skladnosti/navodila_strokovne_organizacije/
Na zgornji povezavi se nahajajo tudi navodila za izvajanje postopkov posamične odobritve vozil skladno s
Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31,09 in 78/09)
V primeru nejasnosti, nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 01 478 84 30 ali po e-mailu na
joze.trselic@gov.si.

Lep pozdrav.
Pripravil:
Jože Tršelič, univ. dipl inž.
višji svetovalec II

Mag. Tomaž Svetina,
podsekretar,
vodja Sektorja za vozila

Vložiti:
- v zadevo.
V vednost:
- MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE.
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