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Ändringsförslag 38 ska lyda som följer: 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) För att typgodkännanden ska förbli 

giltiga krävs att tillverkaren informerar den 

myndighet som godkänt fordonstypen om 

alla ändringar av typens egenskaper eller 

de säkerhets- och miljökrav som gäller för 

typen. Därför är det viktigt att 

typgodkännandeintyg gäller under en 

begränsad tid och att intygen endast kan 

utökas om godkännandemyndigheten har 

kontrollerat och är övertygad om att 

fordonstypen fortfarande uppfyller alla 

tillämpliga krav. Villkoren för utökning av 

(30) För att typgodkännanden ska förbli 

giltiga krävs att tillverkaren informerar den 

myndighet som godkänt fordonstypen om 

alla ändringar av typens egenskaper eller 

de säkerhets- och miljökrav som gäller för 

typen. Därför är det viktigt att 

typgodkännandeintyg gäller under en 

begränsad tid och att intygen kan utökas 

endast om godkännandemyndigheten har 

kontrollerat och är övertygad om att 

fordonstypen fortfarande uppfyller alla 

tillämpliga krav. Villkoren för utökning av 
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typgodkännanden bör dessutom förtydligas 

för att garantera en enhetlig tillämpning av 

förfaranden och krav i samband med 

typgodkännande i hela unionen. 

typgodkännanden bör dessutom förtydligas 

för att garantera en enhetlig tillämpning av 

förfaranden och krav i samband med 

typgodkännande i hela unionen. På grund 

av arten av vissa system, komponenter och 

separata tekniska enheter, till exempel 

backspeglar, vindrutetorkare och däck, är 

kraven när det gäller dessa emellertid 

mera statiska. I andra fall, till exempel 

när det gäller system för hantering av 

avgaser, kan det finnas ett behov av att 

begränsa giltighetsperioden, såsom fallet 

är för fordon.  Därför bör kommissionen 

ges befogenhet att upprätta en förteckning 

över de system, komponenter och separata 

tekniska enheter som berörs av en 

begränsad giltighetsperiod.  

(Berör samtliga språkversioner.) 

 

Följande ändringsförslag 339 ska införas efter ändringsförslag 201: 

Ändringsförslag  339 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För färdigbyggda fordon ska 

möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 

12 månader från och med den dag då EU-

typgodkännandet upphörde att gälla, och 

för etappvis färdigbyggda fordon i 

18 månader från den dagen. 

utgår 

 

(Detta ändringsförslag antogs i utskottet men ingick inte i den text som skickades till 

översättningsenheterna.) 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 


