Predlog za javno obravnavo – 23.4.2021

PREDLOG
(EVA 2021-2430-0057)

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1G, 65/14 in 55/17) in za izvajanje 15. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS št. 17/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in
druge parametre

1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določi pristojni organ in prekrški za izvajanje Uredbe (EU) 2020/740 Evropskega
parlament in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in
druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1222/2009 (UL LEU št. 177 z dne 5.6.2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2020/740/EU).
2. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2020/740/EU in te uredbe je inšpekcija, pristojna za
nadzor skladnosti motornih vozil.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka nadzoruje izvajanje 4., 5., 6., 7. in 8. člena Uredbe (EU)
2020/740 v skladu z Uredbo (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.
junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in
uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 , Uredbo (EU) 2018/858 Evropskega
parlamenta in sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in
njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot,
namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter
razveljavitvi Direktive 2007/46/ES.

3. člen
(prekrški glede kršenja obveznosti dobaviteljev pnevmatik)

(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot dobavitelj pnevmatik ravna v nasprotju z določili 4. člena Uredbe 2020/740/EU;
2. kot dobavitelj pnevmatik ravna v nasprotju z določili 5. člena Uredbe 2020/740/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

4. člen
(prekrški glede kršenja obveznosti distributerjev pnevmatik)
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot distributer
pnevmatik ravna v nasprotju z določili 6. člena Uredbe 2020/740/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

5. člen
(prekršek glede kršenja obveznosti dobaviteljev in distributerjev novih vozil)
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot dobavitelj ali
distributer novih vozil pred prodajo ravna v nasprotju z določili 7. člena Uredbe
2020/740/EU.
(2) Z globo od 8.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

6. člen
(prekršek glede obveznosti ponudnikov storitve gostovanja)
(1) Z globo 1.200 do 3.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot ponudnik
storitve iz 14. člena Direktive 2000/31/ES, ki omogoča prodajo pnevmatik preko svoje
spletne strani, ravna v nasprotju z določili 8. člena Uredbe 2020/740/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

7. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz te uredbe, se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od
najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju
pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (Uradni list RS, št. 22/13). i
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I.

UVOD

1. Pravna podlaga
Uredba (EU) št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju
pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre, spremembi Uredbe (EU)
2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (v nadaljevanju Uredba (EU) 2020/740)
je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Ta uredba v 4. in 5.
členu določa obveznosti dobaviteljev pnevmatik, ki morajo:
1. posameznim pnevmatikam priložiti oznako v obliki nalepke in seriji pnevmatik
natisnjeno oznako, ki vsebuje informacije, določene v prilogah I in II, ter zagotoviti
informacijski list izdelka s podatki, določenimi v Prilogi III,
2. v oglasih in pri prodaji na daljavo ali spletni prodaji zagotoviti, da je oznaka pnevmatike
vidna in po možnosti nameščena v bližini cene,
3. zagotoviti, da so oznake pnevmatik in informacijski listi izdelkov točni,
4. sodelovati z organi za nadzor trga, ki lahko izvajajo redne in naključne preglede, in
nemudoma ukrepati, če se ugotovijo kršitve,
5. svojim nacionalnim organom v zbirki podatkov o izdelku zagotoviti tehnične podatke o
pnevmatikah in njihovi učinkovitosti, preden jih dajo na trg, da lahko organi preverijo
točnost oznak pnevmatik – informacije se morajo zagotavljati od 1. maja 2021 (in od
30. novembra 2021 za pnevmatike, proizvedene med 25. junijem 2020 in
30. aprilom 2021),
6. ne smejo predložiti ali prikazovati oznak, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni s
to uredbo.
Uredba v 6. členu določa obveznosti distributerjev pnevmatik, ki morajo:
 na prodajnem mestu posameznim pnevmatikam priložiti oznako v obliki nalepke in seriji
pnevmatik natisnjeno oznako, ki vsebuje potrebne informacije,
 zagotoviti, da je oznaka pnevmatike prikazana v bližini cene v vsakem tehničnem
promocijskem gradivu, pri prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, in v
oglasih in pri spletni prodaji,
 strankam pred prodajo zagotoviti izvod oznake pnevmatike, če pnevmatike niso vidne,
 obvestiti stranke, kje lahko dostopajo do informacijskega lista izdelka.
Obveznosti dobaviteljev in distributerjev vozil so opredeljene v 7. členu, ki določa, da morajo
strankam pred nakupom zagotoviti oznako pnevmatike, informacijski list izdelka in vse ustrezno
tehnično promocijsko gradivo.
Obveznost ponudnikov internetnih storitev je navedena v 8. členu, ki določa, da morajo
zagotoviti, da dobavitelji, ki na njihovih straneh prodajajo pnevmatike, prikažejo potrebno
oznako in informacijski list.
Države članice morajo, v skladu z 11. členom, omogočiti prodajo in uporabo pnevmatik, ki so
skladne z zakonodajo, preveriti točnost informacij na oznakah pnevmatik ter določiti pravila o
kaznih za kršitve in pravila o njihovem izvrševanju.
Uredba (EU) 2020/740 se uporablja od 1. maja 2021.
Z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge
bistvene parametre se določa nadzorni organ za izvajanje Uredbe (EU) 2020/740, ki bo
inšpektorat, pristojen za promet in energetiko

2. Rok za izdajo uredbe
Ker začne Uredba (EU) 2020/740 veljati 1. maja 2021 in je potrebno, v skladu s peto točko 11.
člena predmetne uredbe, Komisijo obvestiti o sprejetih pravilih in ukrepih do 1. maja 2021, je
potrebno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva
in druge parametre sprejeti do 1. maja 2021.
3. Splošna obrazložitev
Uredba (EU) 2020/740 razveljavlja Uredbo (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter
uvaja dodatne obveznosti za dobavitelje pnevmatik, distributerje pnevmatike, ponudnike
internetnih storitev in nacionalne organe. Namen Uredbe (EU) 2020/740 je potrošnikom
zagotoviti več informacij pri izbiri novih pnevmatik za njihova vozila. Uredba (EU) 2020/740
spodbuja trajnejše in varnejše pnevmatike z visokim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami
hrupa ter se uporablja za pnevmatike za osebne avtomobile, avtobuse, lahka in težka tovorna
vozila ter lahke in težke priklopnike ter obnovljene pnevmatike (ko bo na voljo primerna
preizkusna metoda).
4. Predstavitev presoje posledic na posameznem področju
Predlog uredbe ne bo imel finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna
sredstva.
5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti EU in korelacijska tabela
Uredba (EU) 2020/740 je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah
članicah. Zaradi obveznosti držav članic, določenih v 5 točki 11. člena se s to nacionalno
uredbo prenaša obveznost, ki je navedena v tej točki.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

1. člen
Člen navaja vsebino predmetne uredbe.

2. člen
Člen določa nacionalni inšpekcijski organ, pristojen za izvajanje Uredbe (EU) 2020/740 ter obseg
njegovega delovanja, skladen z določbami Uredbe (EU) 2020/740.

3. člen
Člen določa prekrške glede kršenja obveznosti dobaviteljev pnevmatik.

4. člen
Člen določa prekrške glede kršenja obveznosti distributerjev pnevmatik.

5. člen
Člen določa prekrške glede kršenja obveznosti dobaviteljev in distributerjev novih vozil.

6. člen
Člen določa prekrške glede obveznosti ponudnikov storitev gostovanja.

7. člen
Člen določa možnost izreka globe, v okviru hitrega postopka, ki je višji od najnižje predpisane
globe, določene s tej uredbi.

8. člen
Člen določa prenehanje veljavnosti Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede
na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (Uradni list RS, št. 22/13).

9. člen
Člen določa začetek veljavnosti predmetne uredbe.

