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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Een nauwkeurige definitie van 
de verschillende onderdelen van 
landbouwtrekkers op basis van een 
analyse van hun technische kenmerken is 
van uitermate groot belang voor de 
correcte en volledige implementatie van 
deze verordening en de uit hoofde ervan 
vastgestelde gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen. Gezien het feit 
dat in de relevante internationale fora, 
waaraan ook door de Europese Unie 
wordt deelgenomen, discussies over de 
definitie van de categorieën plaatsvinden, 
dient de Commissie de nodige stappen te 
ondernemen om - wat uitermate 
gespecialiseerde trekkers betreft - de 
categorieën te beoordelen en, in 
voorkomend geval, te wijzigen, teneinde 
onevenredige en negatieve gevolgen voor 
bepaalde landbouwactiviteiten te 
voorkomen.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 167/2013
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 2, lid 2, wordt het woord 
"machines" vervangen door "getrokken 
uitrustingsstukken".

(2) In artikel 2 wordt lid 2 vervangen 
door:

Deze verordening is niet van toepassing 
op verwisselbare uitrustingsstukken die in 
het wegverkeer volledig vrij van de grond 
zijn of niet rond een verticale as kunnen 
draaien.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 167/2013
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) In artikel 39, lid 1, wordt de 
tweede alinea vervangen door:

De eerste alinea is alleen van toepassing op 
voertuigen die zich op het grondgebied van 
de Unie bevinden en waarvoor ten tijde van 
hun productie een geldige EU-
typegoedkeuring was verleend, maar die 
niet op de markt zijn aangeboden, zijn 
geregistreerd of in het verkeer zijn 
gebracht voor deze EU-typegoedkeuring 
ongeldig werd.

De eerste alinea is alleen van toepassing op 
voertuigen die zich op het grondgebied van 
de Unie bevinden en waarvoor ten tijde van 
hun productie een geldige EU-
typegoedkeuring was verleend, maar die 
niet zijn geregistreerd of in het verkeer zijn 
gebracht voor deze EU-typegoedkeuring 
ongeldig werd.


