
PRILOGA VII 
 
 

SISTEM ŠTEVILČNEGA OZNAČEVANJA CERTIFIKATOV O ES-HOMOLOGACIJI 
(V informacijo glej tudi Uredbo Komisije (ES) št. 1060/2008) 

 
 

1.  Pri homologaciji celotnega vozila je številka ES-homologacije sestavljena iz štirih delov, pri 
homologaciji sistema, sestavnega dela ali posamezne tehnične enote pa iz petih delov, kakor je 
navedeno spodaj. V vseh primerih so deli ločeni z znakom »*«: 

Oddelek 1: Mala črka »e« za njo pa številka »26« (številčna oznaka Slovenije).  

Številčne oznake drugih držav članic EU: 

1    za Nemčijo 11    za Združeno kraljestvo 24    za Irsko 

2    za Francijo 12    za Avstrijo 26    za Slovenijo 

3    za Italijo 13    za Luksemburg 27    za Slovaško 

4    za Nizozemsko 17    za Finsko 29    za Estonijo 

5    za Švedsko 18    za Dansko 32    za Latvijo 

6    za Belgijo 19    za Romunijo 34    za Bolgarijo 

7    za Madžarsko 20    za Poljsko 36    za Litvo 

8    za Češko 21    za Portugalsko 49    za Ciper 

9    za Španijo 23    za Grčijo 50    za Malto. 

Oddelek 2: Številka osnovne direktive ali uredbe. 

Oddelek 3: Številka zadnje direktive ali uredbe, ki je spremenila osnovno direktivo, vključno 
z izvedbenimi akti, in je bila uporabljena za ES-homologacijo. 

– Pri homologacijah celotnih vozil to pomeni zadnjo direktivo ali uredbo, ki je 
spremenila člen (ali člene) Direktive 2007/46/ES. 

– Pri homologacijah celotnih vozil, ki so bile dodeljene v skladu s postopkom iz 
člena 22 Direktive 2007/46/ES (35. člena pravilnika), to pomeni zadnjo direktivo 
ali uredbo, ki je spremenila člen (ali člene) Direktive 2007/46/ES, vendar pa se 
prvi dve številki (npr. 20) zamenjata z velikima črkama KS. 

– To pomeni zadnjo direktivo ali uredbo, ki vsebuje veljavne določbe, s katerimi je 
skladen sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota. 

– Kadar direktiva ali uredba, vključno z njenimi izvedbenimi akti, vsebuje različne 
tehnične predpise, ki se uporabljajo od določenih datumov, je treba oddelku 3 
dodati črko, ki jasno določa tehnične predpise, na podlagi katerih je bila 
homologacija dodeljena. V primeru različnih kategorij vozil se lahko črka nanaša 
tudi na posamezno kategorijo vozila. 

Oddelek 4: Štirimestna zaporedna številka (po potrebi z ničlami na začetku) za označitev ES-
homologacije celotnega vozila ali štirimestna oziroma petmestna številka za 
homologacijo, dodeljeno na podlagi posamične direktive ali uredbe za označitev 
osnovne številke homologacije. Zaporedje se začne od 0001 za vsako osnovno 
direktivo ali uredbo. 

Oddelek 5: Dvomestna zaporedna številka (po potrebi z ničlo na začetku) za označitev 
razširitve. Zaporedje se začne od 00 za vsako osnovno številko homologacije. 

 
2.  Pri homologaciji celotnega vozila se oddelek 2 izpusti. 

Pri nacionalnih homologacijah, dodeljenih vozilom, izdelanim v majhnih serijah, v skladu 
s členom 23 Direktive 2007/46/ES (36. člena pravilnika), se oddelek 3 nadomesti z velikimi 
črkami NKS. 

 
3.  Oddelek 5 se izpusti le na predpisanih tablicah proizvajalca na vozilu. 
 
4.  Oblika številk homologacije 



 
4.1  Primer tretje homologacije (še brez razširitve), ki jo je izdala Francija 

(a)  k Direktivi 71/320/EGS: 

 –e2*71/320*2002/78*00003*00 

(b)  k Direktivi 2005/55/ES: 

 –e2*2005/55*2006/51* D*00003*00 – v primeru direktive ali uredbe z drugačnimi tehničnimi 
predpisi (glej oddelek 3). 

4.2  Primer za drugo razširitev četrte homologacije vozila, ki jo je izdalo Združeno kraljestvo: 
–e11*2007/46*0004*2. 

 
4.3  Primer za homologacijo celotnega vozila, ki je bila dodeljena vozilu, izdelanemu v majhnih 

serijah, in ki jo je izdal Luksemburg v skladu s členom 22: 
–e13*KS 07/46*0001*0. 

 
4.4  Primer za nacionalno homologacijo vozila, izdelanega v majhnih serijah, ki jo je izdala 

Nizozemska v skladu s členom 23: 
–e4*NKS*0001*00. 

 
4.5  Primer za številko homologacije, ki je vtisnjena na predpisani ploščici proizvajalca vozila: 

–e11*2007/46*0004. 
 
5.  Priloga VII se ne uporablja za pravilnike UN/ECE iz Priloge IV. Za homologacije, dodeljene 

v skladu s pravilniki UN/ECE, se še naprej uporablja ustrezno številčenje, predvideno 
v zadevnih pravilnikih. 

 
 

_____



Dodatek 
 

Oznaka ES-homologacije za sestavne dele in samostojne tehnične enote 
 
1.  Oznaka ES-homologacije za sestavne dele in samostojne tehnične enote je sestavljena iz: 

1.1  pravokotnika okrog male črke »e«, ki ji sledi številka »26« (številčna oznaka Slovenije) 

1.2  Zraven pravokotnika se nahaja »osnovna številka homologacije« iz oddelka 4 številke 
homologacije, pred katero stoji dvomestno število, ki označuje zaporedno številko zadnje večje 
tehnične spremembe ustrezne posamezne direktive ali uredbe. 

1.3  Nad pravokotnikom se nahaja dodaten simbol ali simboli, ki omogočajo prepoznavo nekaterih 
značilnosti. Ta dodatna informacija je razložena v ustreznih posameznih predpisih. 

2.  Oznaka homologacije sestavnega dela ali samostojne tehnične enote je nameščena na 
samostojno tehnično enoto ali sestavni del tako, da je neizbrisna in je jasno čitljiva. 

3.  V Dodatku je naveden primer oznake homologacije za sestavni del ali samostojno tehnično 
enoto. 

 

_____ 



Dopolnilo k Dodatku  

Primer oznake homologacije za sestavni del ali samostojno tehnično enoto 

 

Legenda: Zgoraj navedeno homologacijo za sestavni del je izdala Belgija pod številko 0004. 01 je 
zaporedna številka, s katero je označena raven tehničnih zahtev, ki jih ta sestavni del 
izpolnjuje. Zaporedna številka se dodeli v skladu z ustrezno posamično direktivo ali uredbo. 

Opomba: V tem primeru niso prikazani dodatni simboli. 
 

 


