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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji 

i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0289), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0183/2018), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 

września 2018 r.1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

(A8-0318/2018), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Dla prawidłowego i całkowitego 

wdrożenia niniejszego rozporządzenia 

oraz aktów delegowanych i wykonawczych 

przyjętych w jego ramach niezwykle 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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ważna jest dokładna definicja różnych 

cech ciągników rolniczych oparta na 

analizie ich specyfikacji technicznej. 

Biorąc pod uwagę, że dyskusje dotyczące 

definicji kategorii prowadzone są na 

odpowiednich forach międzynarodowych, 

których stroną jest Unia Europejska, 

Komisja powinna podjąć niezbędne kroki 

pozwalające ocenić i odpowiednio zmienić 

kategorie w odniesieniu do wysoce 

specjalistycznych ciągników, tak aby 

zapobiec wszelkiemu niewspółmiernemu i 

negatywnemu wpływowi na konkretne 

uprawy rolne; 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) w art. 2 ust. 2 słowa „maszyn 

wymiennych” zastępuje się słowami 

„wymiennych urządzeń ciągniętych”; 

2) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do urządzeń wymiennych 

całkowicie unoszonych ponad ziemię lub 

niezdolnych do obracania się wokół osi 

pionowej, gdy pojazd, do którego są 

doczepione, porusza się po drodze. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 4a) art. 39 ust. 1 akapit drugi 

otrzymuje brzmienie: 

Akapit pierwszy ma zastosowanie Akapit pierwszy ma zastosowanie 
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wyłącznie do pojazdów znajdujących się 

na terytorium Unii, które w chwili 

produkcji były objęte ważną homologacją 

typu UE, ale nie zostały udostępnione na 

rynku, zarejestrowane ani dopuszczone, 

zanim ta homologacja typu UE utraciła 

ważność. 

wyłącznie do pojazdów znajdujących się 

na terytorium Unii, które  w chwili 

produkcji były objęte ważną homologacją 

typu UE, ale nie zostały zarejestrowane ani 

dopuszczone, zanim ta homologacja typu 

UE utraciła ważność. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 
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