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Pozmeňujúci návrh 38 by mal znieť: 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Pokračovanie platnosti typového 

schválenia si vyžaduje, aby výrobca 

informoval schvaľovací úrad, ktorý vydal 

schválenie pre typ vozidla, o akýchkoľvek 

zmenách vlastností typu alebo požiadaviek 

na bezpečnosť alebo environmentálne 

vlastnosti, uplatniteľných na daný typ. Je 

preto dôležité, aby bola platnosť vydaných 

osvedčení o typovom schválení obmedzená 

a aby tieto osvedčenia bolo možné 

obnoviť, len ak schvaľovací úrad k svojej 

spokojnosti overil, že daný typ vozidla 

(30) Pokračovanie platnosti typového 

schválenia si vyžaduje, aby výrobca 

informoval schvaľovací úrad, ktorý vydal 

schválenie pre typ vozidla, o akýchkoľvek 

zmenách vlastností typu alebo požiadaviek 

na bezpečnosť alebo environmentálne 

vlastnosti, uplatniteľných na daný typ. Je 

preto dôležité, aby bola platnosť vydaných 

osvedčení o typovom schválení obmedzená 

a aby tieto osvedčenia bolo možné 

obnoviť, len ak schvaľovací úrad k svojej 

spokojnosti overil, že daný typ vozidla 
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naďalej spĺňa všetky uplatniteľné 

požiadavky. Podmienky na predĺženie 

platnosti typového schválenia by sa ešte 

mali objasniť, aby sa zaistilo jednotné 

uplatňovanie postupov a presadzovanie 

požiadaviek na typové schvaľovanie v celej 

Únii. 

naďalej spĺňa všetky uplatniteľné 

požiadavky. Podmienky na predĺženie 

platnosti typového schválenia by sa ešte 

mali objasniť, aby sa zaistilo jednotné 

uplatňovanie postupov a presadzovanie 

požiadaviek na typové schvaľovanie v celej 

Únii. Avšak z dôvodu povahy niektorých 

systémov, komponentov a samostatných 

technických jednotiek, ako sú napríklad 

spätné zrkadlá, stierače a pneumatiky, sú 

uvedené požiadavky statickejšie. V iných 

prípadoch, napríklad pri systémoch, ktoré 

sa týkajú riadenia emisií, môže existovať 

potreba obmedziť dátum skončenia 

platnosti, ako je to u vozidiel. Na Komisiu 

by sa preto mala delegovať právomoc 

vytvoriť zoznam systémov, komponentov a 

samostatných technických jednotiek, 

ktorých sa týka obmedzenie doby 

platnosti.  

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

 

Vložte nasledujúci pozmeňujúci návrh 339 za pozmeňujúci návrh 201: 

Pozmeňujúci návrh  339 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Odsek 1 sa uplatňuje v prípade 

dokončených vozidiel 12 mesiacov odo 

dňa, keď sa typové schválenie EÚ stalo 

neplatným, a v prípade dokončovaných 

vozidiel 18 mesiacov od tohto dňa. 

vypúšťa sa 

 

(Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý vo výbore, ale chýbal v texte, ktorý sa poslal na 

preklad.) 

 

(Týka sa všetkých jazykov). 


