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Poprawka 38 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Ciągła ważność homologacji typu 

wymaga, aby producent informował organ, 

który homologował jego typ pojazdu o 

wszelkich zmianach charakterystyki typu 

lub mających zastosowanie do tego typu 

wymogów w zakresie bezpieczeństwa i 

efektywności środowiskowej. Ważne jest 

zatem, aby okres ważności wydawanych 

świadectw homologacji typu był 

ograniczony w czasie oraz by świadectwa 

te mogły być odnawiane dopiero po 

sprawdzeniu i uznaniu przez organ 

(30) Ciągła ważność homologacji typu 

wymaga, aby producent informował organ, 

który homologował jego typ pojazdu o 

wszelkich zmianach charakterystyki typu 

lub mających zastosowanie do tego typu 

wymogów w zakresie bezpieczeństwa i 

efektywności środowiskowej. Ważne jest 

zatem, aby okres ważności wydawanych 

świadectw homologacji typu był 

ograniczony w czasie oraz by świadectwa 

te mogły być odnawiane dopiero po 

sprawdzeniu i uznaniu przez organ 



 

PE585.750v03-00 2/3 RR\1118868PL.docx 

PL 

udzielający homologacji, że typ pojazdu 

nadal spełnia wszystkie obowiązujące 

wymogi. Ponadto należy doprecyzować 

warunki przedłużenia homologacji typu, aby 

zapewnić jednolite stosowanie procedur i 

egzekwowania wymogów w zakresie 

homologacji typu w całej Unii.  

udzielający homologacji, że typ pojazdu 

nadal spełnia wszystkie obowiązujące 

wymogi. Ponadto należy doprecyzować 

warunki przedłużenia homologacji typu, aby 

zapewnić jednolite stosowanie procedur i 

egzekwowania wymogów w zakresie 

homologacji typu w całej Unii. Jednak z 

uwagi na naturę niektórych układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych, na przykład lusterek 

wstecznych, wycieraczek przedniej szyby i 

opon, wymogi te są bardziej statyczne. W 

innych przypadkach, na przykład tych 

systemów, które są związane z 

zarządzaniem emisjami, może istnieć 

potrzeba ograniczenia okresu ważności, 

tak jak w przypadku pojazdów. Dlatego 

należy przekazać Komisji uprawnienie do 

utworzenia wykazu układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych, których dotyczy 

ograniczony okres ważności. Jednak 

niektóre układy, komponenty i oddzielne 

zespoły techniczne z natury nie wymagają 

daty ważności. Na przykład oczywiste jest, 

że ważność homologacji typu układów 

emisji musi być ograniczona w czasie, 

podczas gdy w przypadku lusterek 

wstecznych – nie. Dlatego należy 

przekazać Komisji uprawnienie do 

utworzenia wykazu układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych, o których mowa. Procedura 

weryfikacji powinna obejmować różne 

metody, takie jak kontrole dokumentacji, 

audyty zgodności i pełnoprawne 

procedury homologacji typu.  

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

 

Dodaje się poniższą poprawkę 339 po poprawce 201: 

Poprawka  339 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ust. 1 stosuje się do pojazdów 

kompletnych przez okres 12 miesięcy od 

dnia utraty ważności homologacji typu 

UE, a do pojazdów skompletowanych – 

przez okres 18 miesięcy od tego dnia. 

skreśla się 

(Poprawka ta została przyjęta w komisji, ale nie znalazła się w tekście przekazanym do Działu 

Tłumaczeń) 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


