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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și 

supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0289), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0183/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 

20181, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-

0318/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) O definire precisă a diferitelor 

caracteristici ale tractoarelor agricole pe 

baza analizei caracteristicilor lor tehnice 

este de o importanță majoră pentru 

punerea în aplicare corectă și completă a 

                                                 
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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prezentului regulament și a actelor 

delegate și de punere în aplicare adoptate 

în temeiul acestuia. Având în vedere că 

discuțiile privind definirea categoriilor se 

desfășoară în cadrul forurilor 

internaționale relevante, din care 

Uniunea Europeană este parte, Comisia 

ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 

evalua și a modifica în consecință 

categoriile, în ceea ce privește tractoarele 

de înaltă specializare, pentru a preveni 

orice efecte disproporționate și negative 

asupra cultivării agricole specifice; 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) la articolul 2 alineatul (2), cuvântul 

„echipamentelor” se înlocuiește cu 

cuvintele „echipamentelor remorcate”; 

(2) La articolul 2, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „Prezentul regulament nu se aplică 

echipamentelor interschimbabile care 

sunt ridicate complet de la sol sau care nu 

se pot articula în jurul unui ax vertical 

atunci când vehiculul la care sunt atașate 

se află în circulație pe un drum.” 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 

Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (4a) La articolul 39 alineatul (1), al 

doilea paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 
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Primul paragraf se aplică numai acelor 

vehicule aflate pe teritoriul Uniunii cărora 

li s-a acordat o omologare UE de tip 

valabilă în momentul fabricării, dar care nu 

au fost fie puse la dispoziție pe piață, fie 

înmatriculate, fie puse în exploatare 

înainte de expirarea valabilității omologării 

UE de tip respective. 

„Primul paragraf se aplică numai acelor 

vehicule aflate pe teritoriul Uniunii cărora 

li s-a acordat o omologare UE de tip 

valabilă în momentul fabricării, dar care nu 

au fost nici înmatriculate nici puse în 

funcțiune înainte de expirarea valabilității 

omologării UE de tip respective.” 
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