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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pro správné a úplné provádění 
tohoto nařízení a aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů přijatých 
na jeho základě má klíčový význam 
přesná definice různých prvků 
zemědělských traktorů vycházející z 
analýzy jejich technických vlastností.  
Vzhledem k tomu, že diskuse o definici 
kategorií probíhají na příslušných 
mezinárodních fórech, jichž je Evropská 
unie smluvní stranou, měla by Komise 
učinit patřičné kroky k tomu, aby 
kategorie, pokud jde o vysoce 
specializované traktory, posoudila a 
náležitě upravila s cílem zabránit 
případným nepřiměřeným a negativním 
dopadům na konkrétní zemědělskou 
činnost.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 167/2013
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) v čl. 2 odst. 2 se slova „výměnné 
stroje“ nahrazují slovy „výměnné tažené 
zařízení“;

2) v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

Toto nařízení se nepoužije na výměnné 
zařízení, které je celé zdviženo nad zemí 
nebo se nemůže otáčet kolem svislé osy, 
pokud je vozidlo, ke kterému je toto 
zařízení připojeno, provozováno na 
pozemní komunikaci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 167/2013
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

4a) v čl. 39 odst. 1 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
První pododstavec se použije pouze na 
vozidla na území Unie, na něž se v době 
jejich výroby vztahovalo platné EU 
schválení typu, ale která nebyla 
zaregistrována ani uvedena do provozu 
před tím, než dané EU schválení typu 
pozbylo platnosti.


