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Amendment 38 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De blijvende geldigheid van de 

typegoedkeuringen vereist dat de fabrikant 

de instantie die de typegoedkeuring van 

een type voertuig heeft verleend, in kennis 

stelt van eventuele veranderingen in de 

kenmerken van het type of de veiligheids- 

en milieuprestatievereisten die op dat type 

van toepassing zijn. Het is derhalve van 

belang dat de geldigheidsduur van de 

afgegeven typegoedkeuringscertificaten 

beperkt is en dat die certificaten alleen 

kunnen worden hernieuwd wanneer de 

(30) De blijvende geldigheid van de 

typegoedkeuringen vereist dat de fabrikant 

de instantie die de typegoedkeuring van 

een type voertuig heeft verleend, in kennis 

stelt van eventuele veranderingen in de 

kenmerken van het type of de veiligheids- 

en milieuprestatievereisten die op dat type 

van toepassing zijn. Het is derhalve van 

belang dat de geldigheidsduur van de 

afgegeven typegoedkeuringscertificaten 

beperkt is en dat die certificaten alleen 

kunnen worden hernieuwd wanneer de 
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goedkeuringsinstantie naar tevredenheid 

heeft geverifieerd dat het voertuigtype alle 

toepasselijke voorschriften nog steeds 

naleeft. Voorts moeten de voorwaarden 

voor de uitbreiding van typegoedkeuringen 

worden verduidelijkt om een uniforme 

toepassing van de procedures voor en 

handhaving van de 

typegoedkeuringsvoorschriften in de hele 

Unie te waarborgen. 

goedkeuringsinstantie naar tevredenheid 

heeft geverifieerd dat het voertuigtype alle 

toepasselijke voorschriften nog steeds 

naleeft. Voorts moeten de voorwaarden 

voor de uitbreiding van typegoedkeuringen 

worden verduidelijkt om een uniforme 

toepassing van de procedures voor en 

handhaving van de 

typegoedkeuringsvoorschriften in de hele 

Unie te waarborgen. Gezien de aard van 

sommige systemen, onderdelen en 

technische eenheden, bijvoorbeeld 

achteruitkijkspiegels, ruitenwissers en 

banden, zijn die voorschriften evenwel 

statischer. Voor andere gevallen, 

bijvoorbeeld die systemen die betrekking 

hebben op emissiebeheer, kan het nodig 

zijn de geldigheidsduur te beperken, zoals 

het geval is voor voertuigen. De 

Commissie moet derhalve de bevoegdheid 

krijgen om een lijst van de systemen, 

onderdelen en technische eenheden op te 

stellen met een beperkte geldigheidsduur.  

 

(Betreft alle taalversies.) 

 

Onderstaand amendement 339 wordt na amendement 201 ingevoegd:  

Amendement  339 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Lid 1 is van toepassing op 

complete voertuigen gedurende 

12 maanden vanaf de datum waarop de 

EU-typegoedkeuring ongeldig is 

geworden, en op voltooide voertuigen 

gedurende 18 maanden vanaf die datum 

geschrapt 

 

(Dit amendement is in de commissie goedgekeurd, maar ontbrak in de tekst die naar de 

Vertaaldienst is gezonden.) 
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(Betreft alle taalversies.) 

 


