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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Za pravilno in popolno izvajanje te 
uredbe in njenih delegiranih in 
izvedbenih aktov je izredno pomembno, da 
so elementi kmetijskih traktorjev 
opredeljeni natančno in da se opredelitev 
opira na analizo njihovih tehničnih 
značilnosti. Razprave o opredelitvi 
kategorij potekajo v okviru ustreznih 
mednarodnih forumov, v katerih je 
članica tudi Evropska unija, in Komisija 
bi morala ustrezno ukrepati ter oceniti in 
spremeniti kategorije zelo specializiranih 
traktorjev, da ne bi prišlo do 
nesorazmernih negativnih učinkov na 
posebne vrste kmetijske obdelave.
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 167/2013
Člen 2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) v členu 2(2) se besedilo „zamenljive 
stroje, ki so popolnoma dvignjeni od tal 
ali niso gibljivi okrog vertikalne osi, če se 
vozila na katera so pritrjeni“ nadomesti z 
besedilom „zamenljivo vlečeno opremo, ki 
je popolnoma dvignjena od tal ali ni 
gibljiva okoli vertikalne osi, če se vozila, 
na katera je pritrjena“;

(2) v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

Ta uredba se ne uporablja za zamenljivo 
opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal 
ali ni gibljiva okrog vertikalne osi, če se 
vozila, na katera je pritrjena, uporabljajo 
na cesti.
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 167/2013
Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4a) v členu 39(1) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

Prvi pododstavek se uporablja samo za 
vozila na ozemlju Unije, ki so ob izdelavi 
imela veljavno EU-homologacijo, niso pa 
bila dana na voljo na trgu, registrirana ali 
dana v uporabo, preden je navedena EU-
homologacija prenehala veljati.

Prvi pododstavek se uporablja samo za 
vozila na ozemlju Unije, ki so ob izdelavi 
imela veljavno EU-homologacijo, niso pa 
bila registrirana ali dana v uporabo, preden 
je navedena EU-homologacija prenehala 
veljati.


