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A 38. módosítás szövege a következő: 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) A típusjóváhagyások 

érvényességének fenntartásához a 

gyártónak tájékoztatnia kell az adott 

járműtípust jóváhagyó hatóságot a típus 

jellemzőiben, vagy a típus biztonsági és 

környezeti teljesítményére vonatkozó 

követelményekben bekövetkező bármilyen 

változásról. Ezért fontos, hogy a kiadott 

típusbizonyítványok érvényessége időben 

korlátozott legyen, és a bizonyítványokat 

csak akkor lehessen megújítani, ha a 

jóváhagyó hatóság meggyőződött róla, 

(30) A típusjóváhagyások 

érvényességének fenntartásához a 

gyártónak tájékoztatnia kell az adott 

járműtípust jóváhagyó hatóságot a típus 

jellemzőiben, vagy a típus biztonsági és 

környezeti teljesítményére vonatkozó 

követelményekben bekövetkező bármilyen 

változásról. Ezért fontos, hogy a kiadott 

típusbizonyítványok érvényessége időben 

korlátozott legyen, és a bizonyítványokat 

csak akkor lehessen megújítani, ha a 

jóváhagyó hatóság meggyőződött róla, 
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hogy a járműtípus továbbra is megfelel az 

alkalmazandó követelményeknek. Ezen 

túlmenően, a típusjóváhagyások 

kiterjesztésére vonatkozó követelményeket 

pontosítani kell annak biztosítása 

érdekében, hogy az eljárásokat egységesen 

alkalmazzák, és a típus-jóváhagyási 

követelményeket egységesen hajtsák végre 

az egész Unióban. 

hogy a járműtípus továbbra is megfelel az 

alkalmazandó követelményeknek. Ezen 

túlmenően, a típusjóváhagyások 

kiterjesztésére vonatkozó követelményeket 

pontosítani kell annak biztosítása 

érdekében, hogy az eljárásokat egységesen 

alkalmazzák, és a típus-jóváhagyási 

követelményeket egységesen hajtsák végre 

az egész Unióban. Egyes rendszerek, 

alkatrészek és külön műszaki egységek – 

például visszapillantó tükrök, ablaktörlők 

és gumiabroncsok – természetéből 

fakadóan azonban e követelmények 

statikusabbak. Más esetekben, például a 

kibocsátásmenedzsmenthez köthető 

rendszerek esetében szükséges lehet az 

érvényességi idő korlátozása, mint a 

járművek esetében. Ezért a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy összeállítsa a 

korlátozott érvényességi idejű rendszerek, 

alkatrészek és külön műszaki egységek 

listáját.  

 

Illessze be a következő 339. módosítást a 201. módosítás után: 

Módosítás  339 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés teljes járművekre 

az EU-típusjóváhagyás érvényességének 

megszűnése napját követő 12 hónapon, 

befejezett járművekre pedig 18 hónapon 

keresztül alkalmazandó. 

törölve 

 

(E bizottságban elfogadott módosítást a fordításra megküldött szöveg nem tartalmazta.) 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

 


