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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Tüübikinnituste jätkuv kehtivus 

eeldab, et tootja teatab tema sõidukitüübile 

tüübikinnituse andnud ametiasutusele mis 

tahes muutustest tüübi omadustes või 

sellele tüübile kehtivates turvalisust ja 

keskkonnamõju käsitlevates nõuetes. Seega 

on tähtis, et väljastatud 

tüübikinnitustunnistuste kehtivus on 

ajaliselt piiratud ja et neid tunnistusi saab 

uuendada üksnes siis, kui 

tüübikinnitusasutus on kontrollinud ja 

veendunud, et sõidukitüüp vastab jätkuvalt 

(30) Tüübikinnituste jätkuv kehtivus 

eeldab, et tootja teatab tema sõidukitüübile 

tüübikinnituse andnud ametiasutusele mis 

tahes muutustest tüübi omadustes või 

sellele tüübile kehtivates turvalisust ja 

keskkonnamõju käsitlevates nõuetes. Seega 

on tähtis, et väljastatud 

tüübikinnitustunnistuste kehtivus on 

ajaliselt piiratud ja et neid tunnistusi saab 

uuendada üksnes siis, kui 

tüübikinnitusasutus on kontrollinud ja 

veendunud, et sõidukitüüp vastab jätkuvalt 
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ET 

kõigile asjaomastele nõuetele. Lisaks 

sellele tuleks selgitada tüübikinnituste 

laiendamise tingimusi, et tagada ühetaoline 

menetluste kohaldamine ja 

tüübikinnitusnõuete täitmine kõikjal liidus. 

kõigile asjaomastele nõuetele. Lisaks 

sellele tuleks selgitada tüübikinnituste 

laiendamise tingimusi, et tagada ühetaoline 

menetluste kohaldamine ja 

tüübikinnitusnõuete täitmine kõikjal liidus. 

Mõnede süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestike, näiteks tahavaatepeeglite, 

tuuleklaasipuhastite ja rehvide puhul ei 

ole nende olemuse tõttu nõuded siiski ajas 

nii kiiresti muutuvad. Muudel juhtudel, 

näiteks heitesüsteemidega seotud 

süsteemide puhul võib olla vajalik 

kehtivusaega piirata, nagu seda tehakse 

sõidukite puhul. Seetõttu tuleks 

komisjonile anda õigus koostada loetelu 

piiratud kehtivusajaga süsteemidest, 

osadest ja eraldi seadmestikest. 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 
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2. Lõiget 1 kohaldatakse 

komplektsete sõidukite suhtes 12 kuud 

alates kuupäevast, mil ELi tüübikinnitus 

kaotas kehtivuse, ning komplekteeritud 

sõidukite suhtes 18 kuud alates nimetatud 

kuupäevast. 

välja jäetud 

(Muudatusettepanek võeti parlamendikomisjonis vastu, kuid seda ei olnud tõlkimiseks 

saadetud tekstis.) 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


