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38 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) siekiant užtikrinti nuolatinį tipo 

patvirtinimų galiojimą reikia, kad 

gamintojas šį transporto priemonės tipą 

patvirtinusią instituciją informuotų apie bet 

kokius tipo charakteristikų arba šiam tipui 

taikomų saugos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų pakeitimus; todėl svarbu, kad 

išduotų tipo patvirtinimo sertifikatų 

galiojimo trukmė būtų ribota ir kad šiuos 

liudijimus būtų galima pratęsti tik 

patvirtinimo institucijai patikrinus ir 

įsitikinus, kad transporto priemonės tipas ir 

(30) siekiant užtikrinti nuolatinį tipo 

patvirtinimų galiojimą reikia, kad 

gamintojas šį transporto priemonės tipą 

patvirtinusią instituciją informuotų apie bet 

kokius tipo charakteristikų arba šiam tipui 

taikomų saugos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų pakeitimus; todėl svarbu, kad 

išduotų tipo patvirtinimo liudijimų 

galiojimo trukmė būtų ribota ir kad šiuos 

liudijimus būtų galima pratęsti tik 

patvirtinimo institucijai patikrinus ir 

įsitikinus, kad transporto priemonės tipas ir 
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toliau atitinka visus taikomus reikalavimus. 

Be to, siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje 

vienodą procedūrų taikymą ir tipo 

patvirtinimo reikalavimų vykdymo 

užtikrinimą, reikėtų paaiškinti patvirtinto 

tipo išplėtimo sąlygas; 

toliau atitinka visus taikomus reikalavimus. 

Be to, siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje 

vienodą procedūrų taikymą ir tipo 

patvirtinimo reikalavimų vykdymo 

užtikrinimą, reikėtų paaiškinti patvirtinto 

tipo išplėtimo sąlygas. Vis dėlto dėl kai 

kurių sistemų, komponentų ir atskirų 

techninių mazgų pobūdžio, pavyzdžiui 

galinio vaizdo veidrodėlių, stiklo valytuvų 

ir padangų atveju, tie reikalavimai yra 

labiau nekintamo pobūdžio. Kitais 

atvejais, pavyzdžiui tų sistemų, kurios 

susijusios su išmetamųjų dujinių teršalų 

kiekio valdymu atveju, gali būti reikalinga 

apriboti galiojimo trukmę, o toks yra 

transporto priemonių atvejis. Todėl 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

sudaryti atitinkamų sistemų, komponentų 

ir atskirų techninių mazgų, kuriems 

ribota galiojimo trukme daromas poveikis, 

sąrašą;  

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 

 

Po 201 pakeitimo įtraukiamas šis 339 pakeitimas: 

Pakeitimas 339 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalis taikoma komplektinėms 

transporto priemonėms 12 mėnesių nuo 

tos dienos, kai nustojo galioti ES tipo 

patvirtinimas, o sukomplektuotoms 

transporto priemonėms – 18 mėnesių nuo 

tos dienos. 

Išbraukta. 

(Šį pakeitimą komitetas priėmė, tačiau jo nebuvo Vertimo raštu skyriams nusiųstame tekste.) 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


