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Pozměňovací návrh 38 by měl znít takto: 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Zachování platnosti schválení typu 

vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, 

který jeho typ vozidla schválil, o všech 

změnách vlastností typu nebo požadavků 

na bezpečnost a environmentální 

výkonnost platných pro daný typ. Je proto 

důležité, že platnost vydaných certifikátů 

schválení typu je časově omezena a že tyto 

certifikáty lze obnovit teprve poté, co 

schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ 

(30) Zachování platnosti schválení typu 

vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, 

který jeho typ vozidla schválil, o všech 

změnách vlastností typu nebo požadavků 

na bezpečnost a environmentální 

výkonnost platných pro daný typ. Je proto 

důležité, že platnost vydaných certifikátů 

schválení typu je časově omezena a že tyto 

certifikáty lze obnovit teprve poté, co 

schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ 
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vozidla i nadále splňuje všechny příslušné 

požadavky. Podmínky pro rozšíření 

schválení typů by navíc měly být 

vyjasněny, aby se zajistilo jednotné 

uplatňování postupů a vynucování 

požadavků na schválení typu v celé Unii. 

vozidla i nadále splňuje všechny příslušné 

požadavky. Podmínky pro rozšíření 

schválení typů by navíc měly být 

vyjasněny, aby se zajistilo jednotné 

uplatňování postupů a vynucování 

požadavků na schválení typu v celé Unii. 

Vzhledem k povaze některých systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků, například zpětných 

zrcátek, stěračů a pneumatik, není třeba 

časového omezení. V jiných případech 

jako jsou systémy, které se vztahují 

k řízení emisí, může být potřeba omezit  

platnost schválení typu jako je tomu u 

vozidel. Komisi by proto měla být svěřena 

pravomoc sestavit seznam dotyčných 

systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických celků, jichž 

se omezení platnosti schválení typu týká.  

 

(Týká se všech jazykových znění.) 

 

Níže následující pozměňovací návrh 339 se vkládá za pozměňovací návrh 201: 

Pozměňovací návrh  339 

Návrh nařízení 

Článek 47 – odstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odstavec 1 se použije na úplná 

vozidla po dobu 12 měsíců ode dne, k 

němuž pozbylo EU schválení typu 

platnosti, a na dokončená vozidla po dobu 

18 měsíců od uvedeného dne. 

vypouští se 

(Tento pozměňovací návrh byl přijat ve výboru, nebyl však součástí textu zaslaného 

překladatelským oddělením). 

 

(Týká se všech jazykových znění.) 


