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Изменение 38 да се чете: 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) За да продължат одобренията на 

типа да са валидни, е необходимо 

производителят да информира органа, 

одобрил неговия тип превозно средство, 

за всякакви промени в характеристиките 

на типа или в изискванията относно 

безопасността и опазването на околната 

среда, приложими към този тип. Поради 

това е важно валидността на издадените 

сертификати за одобряване на типа да е 

ограничена във времето и тези 

(30) За да продължат одобренията на 

типа да са валидни, е необходимо 

производителят да информира органа, 

одобрил неговия тип превозно средство, 

за всякакви промени в характеристиките 

на типа или в изискванията относно 

безопасността и опазването на околната 

среда, приложими към този тип. Поради 

това е важно валидността на издадените 

сертификати за одобряване на типа да е 

ограничена във времето и тези 
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сертификати да могат да се подновяват 

само след като органът по одобряването 

се е уверил, че типът на превозното 

средство продължава да съответства в 

удовлетворителна степен на всички 

приложими изисквания. Освен това 

следва да бъдат изяснени условията за 

удължаване на срока на одобренията на 

типа, за да се гарантира еднаквото 

прилагане на процедурите и 

правоприлагането на изискванията 

относно одобряването на типа в целия 

Съюз. 

сертификати да могат да се подновяват 

само след като органът по одобряването 

се е уверил, че типът на превозното 

средство продължава да съответства в 

удовлетворителна степен на всички 

приложими изисквания. Освен това 

следва да бъдат изяснени условията за 

удължаване на срока на одобренията на 

типа, за да се гарантира еднаквото 

прилагане на процедурите и 

правоприлагането на изискванията 

относно одобряването на типа в целия 

Съюз. Поради естеството на някои 

системи, компоненти и отделни 

технически възли обаче, например 

огледалата за обратно виждане, 

чистачките и гумите, посочените 

изисквания са по-статични. В други 

случаи, например за посочените 

системи, които са свързани с 

управление на емисии, може да стане 

нужда да се ограничи срокът на 

валидност, какъвто е случаят с 

превозните средства. Поради това на 

Комисията следва да се делегира 

правомощието да състави списък на 

съответните системи, компоненти и 

отделни технически възли, за които е 

бил ограничен срокът на валидност.  

  

След изменение 201 се вмъква следното изменение 339:  

Изменение  339 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Параграф 1 се прилага за 

комплектувани превозни средства за 

срок от 12 месеца, считано от 

датата, на която ЕС одобрението на 

типа е станало невалидно, а по 

отношение на напълно 

комплектуваните превозни 

средства — за срок от 18 месеца, 

Заличава се 
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считано от същата дата. 

(Това изменение е прието в комисия, но е липсвало в текста, изпратен за превод.) 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


