Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s
pravnim redom EU
1) Naslov predlaganega akta
Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (8. sprememba)

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
""Amendments to the list of technical specifications for motor vehicles and their trailers (with at least 4 wheels) (8.
Amendment)"
"

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2008-2411-0090

ID predpisa
DRUG3109

ID izjave
3
(6)

Datum izjave
09.01.2009

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

CELEX
oznaka
direktive
1.

2.

3.

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo

Rok za
prenos
direktive

32008L0074 Direktiva Komisije 2008/74/ES z 02.01.2009
dne 18. julija 2008 o spremembi
Direktive 2005/55/ES
Evropskega parlamenta in
Sveta ter Direktive 2005/78/ES
v zvezi s homologacijo motornih
vozil glede na emisije iz lahkih
potniških in gospodarskih vozil
(Euro 5 in Euro 6) in dostopom
do informacij o popravilu in
vzdrževanju vozil
32008L0089 Direktiva Komisije 2008/89/ES z 15.10.2009
dne 24. septembra 2008 o
spremembi Direktive Sveta
76/756/EGS o vgradnji
svetlobnih in svetlobnosignalnih naprav na motorna in
priklopna vozila zaradi
prilagoditve tehničnemu
napredku
32008R0692 Uredba Komisije (ES) št.
692/2008 z dne 18. julij 2008 o
izvajanju in spremembi Uredbe
(ES) št. 715/2007 Evropskega
parlamenta in Sveta o
homologaciji motornih vozil
glede na emisije iz lahkih
potniških in gospodarskih vozil
(Euro 5 in Euro 6) in o dostopu
do informacij o popravilu in
vzdrževanju vozil

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
02.01.2009
DA

15.10.2009

DA

DA

4) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE

5) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
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Sprememba naslova predpisu.
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