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Amendamentul 38 se citește după cum urmează: 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Valabilitatea neîntreruptă a 

omologărilor de tip presupune ca 

producătorul să informeze autoritatea care 

a omologat tipul său de vehicul cu privire 

la orice modificări ale caracteristicilor 

tipului sau ale cerințelor de siguranță și de 

performanță de mediu aplicabile tipului 

respectiv. Prin urmare, este important ca 

perioada de valabilitate a certificatelor de 

omologare de tip acordate să fie limitată și 

ca certificatele respective să poată fi 

reînnoite doar după ce autoritatea de 

(30) Valabilitatea neîntreruptă a 

omologărilor de tip presupune ca 

producătorul să informeze autoritatea care 

a omologat tipul său de vehicul cu privire 

la orice modificări ale caracteristicilor 

tipului sau ale cerințelor de siguranță și de 

performanță de mediu aplicabile tipului 

respectiv. Prin urmare, este important ca 

perioada de valabilitate a certificatelor de 

omologare de tip acordate să fie limitată și 

ca certificatele respective să poată fi 

reînnoite doar după ce autoritatea de 
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omologare a verificat că tipul de vehicul 

continuă să respecte toate cerințele 

aplicabile și este satisfăcută de rezultatele 

verificării. De asemenea, condițiile pentru 

extinderea omologărilor de tip ar trebui 

clarificate pentru a garanta o aplicare 

uniformă a normelor și a asigura 

respectarea cerințelor de omologare de tip 

în întreaga Uniune. 

omologare a verificat că tipul de vehicul 

continuă să respecte toate cerințele 

aplicabile și este satisfăcută de rezultatele 

verificării. Cu toate acestea, dată fiind 

natura unor sisteme, componente și 

unități tehnice separate, precum oglinzile 

retrovizoare, ștergătoarele și cauciucurile, 

cerințele respective sunt mai statice. În 

alte cazuri, de exemplu, acele sisteme care 

sunt legate de gestiunea emisiilor, ar 

putea să fie necesar să fie limitată în timp 

perioada de valabilitate, ca în cazul 

oglinzilor retrovizoare. Prin urmare, 

competența de a stabili lista sistemelor, 

componentelor și unităților tehnice 

separate afectate de perioada limitată de 

valabilitate ar trebui să fie delegată 

Comisiei.   

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

După amendamentul 201 se introduce următorul amendament 339: 

Amendamentul  339 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Alineatul (1) se aplică vehiculelor 

complete pentru o perioadă de 12 luni de 

la data încetării valabilității omologării 

UE de tip și vehiculelor completate pentru 

o perioadă de 18 luni de la data 

respectivă. 

eliminat 

 

(Acest amendament a fost adoptat în comisie, dar lipsea din textul trimis spre a fi tradus.) 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


