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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A mezőgazdasági traktorok 
különböző jellemzőinek pontos, műszaki 
jellemzőik elemzése alapján történő 
meghatározása rendkívül fontos e 
rendelet, valamint az e rendelet keretében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló, 
illetve végrehajtási jogi aktusok helyes és 
teljes végrehajtása érdekében. tekintettel 
arra, hogy a kategóriák meghatározásáról 
szóló megbeszélésekre a megfelelő 
nemzetközi fórumokon kerül sor, 
amelyeknek az Európai Unió részes fele, a 
Bizottságnak meg kell tennie a szükséges 
lépéseket, hogy ennek megfelelően a 
rendkívül speciális traktorok tekintetében 
értékelje és módosítsa a kategóriákat, 
megelőzendő az egyes mezőgazdasági 
művelési rendszerekre gyakorolt 
aránytalan és negatív hatásokat;
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
167/2013/EU rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a 2. cikk (2) bekezdésében a 
„munkagépekre” szó helyébe a „vontatott 
berendezésekre” kifejezés lép;

2. a 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a 
cserélhető berendezésekre, amelyek 
teljesen felemelt állásban, vagy olyan 
helyzetben vannak, amely nem teszi 
lehetővé függőleges tengely körüli 
elfordulásukat, amikor a közúti 
forgalomban használják azokat a 
járműveket, amelyekre ezeket felszerelték.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
167/2013/EU rendelet
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4a. a 39. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Az első albekezdés kizárólag olyan, az 
Unió területén található járművekre 
vonatkozik, amelyek gyártásuk idején 
érvényes EU-típusjóváhagyással 
rendelkeztek, azonban az EU-
típusjóváhagyás érvényességének 
megszűnése előtt nem kerültek 
forgalmazásra, nyilvántartásba vételre 
vagy forgalomba helyezésre.

Az első albekezdés kizárólag olyan, az 
Unió területén található járművekre 
vonatkozik, amelyek gyártásuk idején 
érvényes EU-típusjóváhagyással 
rendelkeztek, amelyeket azonban ezen EU-
típusjóváhagyás érvényességének lejárta 
előtt nem vettek nyilvántartásba, és nem 
helyeztek forgalomba.


