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Predlog spremembe 38 se glasi: 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Zaradi stalne veljavnosti 

homologacij mora proizvajalec organ, ki je 

zadevni tip vozila homologiral, obvestiti o 

morebitnih spremembah lastnosti tipa ali 

zahtev za varnost ali okoljske značilnosti, 

ki se uporabljajo za navedeni tip. Zato je 

pomembno, da je veljavnost izdanih potrdil 

o homologaciji časovno omejena in da se 

lahko navedena potrdila podaljšajo šele, ko 

homologacijski organ preveri in se 

prepriča, ali je tip vozila še vedno skladen 

z vsemi veljavnimi zahtevami. Poleg tega 

(30) Zaradi stalne veljavnosti 

homologacij mora proizvajalec organ, ki je 

zadevni tip vozila homologiral, obvestiti o 

morebitnih spremembah lastnosti tipa ali 

zahtev za varnost ali okoljske značilnosti, 

ki se uporabljajo za navedeni tip. Zato je 

pomembno, da je veljavnost izdanih potrdil 

o homologaciji časovno omejena in da se 

lahko navedena potrdila podaljšajo šele, ko 

homologacijski organ preveri in se 

prepriča, ali je tip vozila še vedno skladen 

z vsemi veljavnimi zahtevami. Poleg tega 
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bi bilo treba pojasniti pogoje za razširitev 

homologacij, da se zagotovi enotna 

uporaba postopkov in uveljavljanje zahtev 

za homologacijo po vsej Uniji. 

bi bilo treba pojasniti pogoje za razširitev 

homologacij, da se zagotovi enotna 

uporaba postopkov in uveljavljanje zahtev 

za homologacijo po vsej Uniji. Vendar pa 

so zaradi narave nekaterih sistemov, 

sestavnih delov in samostojnih tehničnih 

enot, na primer vzvratnih ogledal, 

brisalcev vetrobranskih stekel in 

pnevmatik, te zahteve bolj statične. V 

drugih primerih, na primer za tiste 

sisteme, ki so povezani z nadzorom emisij, 

je morda treba časovno omejiti veljavnost, 

kot to velja za vozila. Zato bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za pripravo 

ustreznega seznama sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, ki jih 

zadeva omejena časovna veljavnost.  

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

 

Za predlogom spremembe 201 se vstavi naslednji predlog spremembe 339: 

Predlog spremembe  339 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Odstavek 1 se za dokončana vozila 

uporablja 12 mesecev od datuma 

prenehanja veljavnosti EU-homologacije, 

za dodelana vozila pa 18 mesecev od 

navedenega datuma. 

črtano 

 

(Ta predlog spremembe je odbor sprejel, vendar ga v besedilu, poslanem v prevod, ni.) 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


