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σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών 

οχημάτων 

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)) 
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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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 EL 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ....................................... 8 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την 

έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων 

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2018)0289), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0183/2018), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

19ης Σεπτεμβρίου 20181, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών (A8-0318/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Ένας ακριβής ορισμός των 

διαφόρων χαρακτηριστικών των 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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γεωργικών ελκυστήρων, με βάση την 

ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών 

τους, είναι υψίστης σημασίας για την 

ορθή και πλήρη εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση 

και των εκτελεστικών πράξεων που 

εκδίδονται βάσει αυτού. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι συζητήσεις για τον ορισμό 

των κατηγοριών πραγματοποιούνται στα 

σχετικά διεθνή φόρα, στα οποία η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο 

μέρος, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα για να αξιολογήσει και να 

τροποποιήσει αναλόγως τις κατηγορίες, 

όσον αφορά τους ελκυστήρες υψηλής 

εξειδίκευσης, ώστε να αποτραπούν τυχόν 

δυσανάλογες και αρνητικές επιπτώσεις σε 

συγκεκριμένες γεωργικές καλλιέργειες· 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) στο άρθρο 2 παράγραφος 2, η 

φράση «εναλλάξιμα μηχανήματα» 
αντικαθίσταται από τη φράση 

«εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος 

εξοπλισμός»· 

(2) στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 

εναλλάξιμο εξοπλισμό που ανυψώνεται 

πλήρως από το έδαφος ή ο οποίος δεν 

μπορεί να αρθρωθεί γύρω από 

κατακόρυφο άξονα όταν το όχημα στο 

οποίο είναι προσαρτημένος βρίσκεται σε 

οδική χρήση. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (4α) Στο άρθρο 39, παράγραφος 1, το 

δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για οχήματα 

εντός της Ένωσης τα οποία καλύπτονταν 

από ισχύουσα έγκριση τύπου ΕΕ κατά τον 

χρόνο παραγωγής τους, αλλά δεν είχαν 

ούτε διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί 

ούτε τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη 

λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης τύπου 

ΕΕ. 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για οχήματα 

εντός του εδάφους της Ένωσης, τα οποία 

καλύπτονταν από ισχύουσα έγκριση τύπου 

ΕΕ κατά τον χρόνο παραγωγής τους, αλλά 

δεν είχαν ταξινομηθεί ούτε τεθεί σε 

κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της 

εν λόγω έγκρισης τύπου ΕΕ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων 

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD) 

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 16.5.2018    

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

IMCO 

28.5.2018 
   

Εισηγητές 

       Ημερομηνία ορισμού 

Nicola Danti 

19.6.2018 
   

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία 

απόφασης 

19.6.2018 

Εξέταση στην επιτροπή 3.9.2018    

Ημερομηνία έγκρισης 24.9.2018    

Ημερομηνία κατάθεσης 12.10.2018 

 
 


