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) (9. 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) ( 9th
modification)""

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2009-2411-0056

ID predpisa
DRUG3279

ID izjave
2
(5)

Datum izjave
28.07.2009

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.

4.

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

Rok za
prenos
direktive

32009L0001 Direktiva Komisije 2009/1/ES z 03.02.2010
dne 7. januarja 2009 o
spremembi Direktive
2005/64/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o
homologaciji motornih vozil
glede na njihovo ponovno
uporabnost, možnost
recikliranja in predelave zaradi
prilagoditve tehničnemu
napredku
32009L0019 Direktiva Komisije 2008/19/ES z 01.10.2009
dne 12. marca 2009 o
spremembi Direktive Sveta
72/245/EGS o radijskih motnjah
(elektromagnetna združljivost)
vozil zaradi prilagoditve
tehničnemu napredku
32009R0078 Uredba (ES) št. 78/2009
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. januarja 2009 o
homologaciji motornih vozil
glede zaščite pešcev in drugih
izpostavljenih udeležencev v
cestnem prometu, o spremembi
Direktive 2007/46/ES in
razveljavitvi direktiv
2003/102/ES in 2005/66/ES
32009R0079 Uredba (ES) št. 79/2009
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. januarja 2009 o
homologaciji motornih vozil s
pogonom na vodik in
spremembi Direktive
2007/46/ES

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
03.02.2010
DA

01.10.2009

DA

DA

DA

4) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE
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5) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
Napaka pri vnosu.
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