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Amandman 38 treba glasiti: 

Amandman  38 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 30. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(30) Da bi homologacije bile trajno 

valjane, proizvođač treba obavijestiti 

nadležno tijelo koje je homologiralo njegov 

tip vozila o svim promjenama 

karakteristika tipa ili promjenama u odnosu 

na zahtjeve za sigurnost i utjecaj na okoliš 

koji se primjenjuju na taj tip. Stoga je bitno 

da valjanost izdanih certifikata o 

homologaciji bude vremenski ograničena 

te da ih je moguće obnoviti tek nakon što 

homologacijsko tijelo provjeri i utvrdi da je 

tip vozila i dalje sukladan sa svim 

(30) Da bi homologacije bile trajno 

valjane, proizvođač treba obavijestiti 

nadležno tijelo koje je homologiralo njegov 

tip vozila o svim promjenama 

karakteristika tipa ili promjenama u odnosu 

na zahtjeve za sigurnost i utjecaj na okoliš 

koji se primjenjuju na taj tip. Stoga je bitno 

da valjanost izdanih certifikata o 

homologaciji bude vremenski ograničena 

te da ih je moguće obnoviti tek nakon što 

homologacijsko tijelo provjeri i utvrdi da je 

tip vozila i dalje sukladan sa svim 
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primjenjivim zahtjevima. Nadalje, trebalo 

bi pojasniti uvjete za proširenje 

homologacije kako bi se osiguralo 

ujednačenu primjenu i provedbu zahtjeva 

za homologaciju diljem Unije. 

primjenjivim zahtjevima. Nadalje, trebalo 

bi pojasniti uvjete za proširenje 

homologacije kako bi se osiguralo 

ujednačenu primjenu i provedbu zahtjeva 

za homologaciju diljem Unije. Međutim 

zbog prirode nekih sustava, sastavnih 

dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, kao 

što su na primjer retrovizori, brisači 

vjetrobrana i gume, ti zahtjevi su 

statičniji. U drugim slučajevima, na 

primjer u onim sustavima koji su vezani 

za upravljanje emisijama, može postojati 

potreba da se ograniči razdoblje 

valjanosti, kao što je u slučaju vozila. 

Stoga bi Komisiji trebala biti delegirana 

ovlast za utvrđivanje popisa dotičnih 

sustava, sastavnih dijelova i zasebnih 

tehničkih jedinica na koje utječe 

ograničeno razdoblje valjanosti. 

(Odnosi se na sve jezične verzije.) 

 

Umeće se amandman 339 nakon amandmana 201: 

Amandman  339 

Prijedlog uredbe 

Članak 47.  stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Stavak 1. primjenjuje se na 

potpuna vozila u razdoblju od 12 mjeseci 

od datuma na koji je istekla valjanost EU 

homologacije, odnosno na dovršena vozila 

u razdoblju od 18 mjeseci od tog datuma. 

Briše se. 

(Ovaj amandman usvojen je u odboru, ali se nije nalazio u tekstu poslanom na prevođenje.) 

(Odnosi se na sve jezične verzije.) 


