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Ændringsforslag 38 får følgende ordlyd: 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Typegodkendelsers fortsatte 

gyldighed kræver, at fabrikanten 

underretter den myndighed, der har 

godkendt denne køretøjstype, om enhver 

ændring med hensyn til de sikkerheds- og 

miljøkrav, der gælder for den pågældende 

type. Det er derfor vigtigt, at gyldigheden 

af udstedte typeattester er tidsbegrænset, 

og at sådanne attester kun kan fornyes, når 

den godkendende myndighed har 

(30) Typegodkendelsers fortsatte 

gyldighed kræver, at fabrikanten 

underretter den myndighed, der har 

godkendt denne køretøjstype, om enhver 

ændring med hensyn til de sikkerheds- og 

miljøkrav, der gælder for den pågældende 

type. Det er derfor vigtigt, at gyldigheden 

af udstedte typegodkendelsesattester er 

tidsbegrænset, og at sådanne attester kun 

kan fornyes, når den godkendende 
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verificeret og er forvisset om, at 

køretøjstypen fortsat overholder alle 

gældende krav. Desuden bør betingelserne 

for udvidelse af typegodkendelser 

præciseres for at sikre en ensartet 

anvendelse af procedurerne og 

håndhævelsen af typegodkendelseskravene 

i hele Unionen. 

myndighed har verificeret og er forvisset 

om, at køretøjstypen fortsat overholder alle 

gældende krav. Desuden bør betingelserne 

for udvidelse af typegodkendelser 

præciseres for at sikre en ensartet 

anvendelse af procedurerne og 

håndhævelsen af typegodkendelseskravene 

i hele Unionen. I kraft af deres karakter er 

disse krav dog mere statiske for nogle 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder, for eksempel bakspejle, 

vinduesviskere og dæk. I andre tilfælde, 

for eksempel for systemer knyttet til 

emissionsstyring, kan det være nødvendigt 

at begrænse gyldighedsperioden, ligesom 

det er tilfældet for køretøjer. Derfor bør 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

udfærdige en liste over de systemer, 

komponenter og separate tekniske 

enheder, der berøres af en begrænset 

gyldighedsperiode.  

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

 

Der indføjes følgende ændringsforslag 339 efter ændringsforslag 201: 

Ændringsforslag  339 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Stk. 1 finder anvendelse på 

komplette køretøjer i en periode på 12 

måneder fra den dato, hvor EU-

typegodkendelsen blev ugyldig, og på 

færdiggjorte komplette køretøjer i en 

periode på 18 måneder fra denne dato. 

udgår 

 

(Dette ændringsforslag blev vedtaget i udvalget, men manglede i den tekst, der blev sendt til 

oversættelse.) 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


