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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är ytterst viktigt att det finns en 
korrekt definition jordbrukstraktorers 
olika egenskaper som bygger på analysen 
av deras tekniska egenskaper för att 
kunna säkerställa ett korrekt och 
fullständigt genomförande av denna 
förordning och av de delegerade akter och 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med denna förordning. Med 
tanke på att diskussionerna om 
definitionen av kategorierna äger rum i 
de relevanta internationella forum som 
Europeiska unionen är part i, bör 
kommissionen vidta de åtgärder som 
krävs för att bedöma och ändra 
kategorierna i fråga om mycket 
specialiserade traktorer, i syfte att 
förhindra oproportionella och negativa 
effekter på den särskilda 
jordbruksodlingen.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) nr 167/2013
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I artikel 2.2 ska ordet ”maskiner” 
ersättas med orden ”dragna 
utrustningar”.

2. Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”Denna förordning ska inte tillämpas på 
utbytbar utrustning som helt och hållet 
lyfts från marken eller som inte kan röra 
sig runt en vertikal axel när det fordon 
som de är kopplade till kör på väg.”

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 167/2013
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) Artikel 39.1 andra stycket ska 
ersättas med följande:

Första stycket ska tillämpas endast på 
fordon inom unionens territorium som 
omfattades av ett giltigt EU-
typgodkännande när de tillverkades, men 
som vare sig hade tillhandahållits på 
marknaden, registrerats eller tagits i bruk 
innan giltighetstiden för detta 
EU-typgodkännande gick ut.

Första stycket ska tillämpas endast på 
fordon inom unionens territorium som 
omfattades av ett giltigt 
EU-typgodkännande när de tillverkades, 
men som varken hade registrerats eller 
tagits i bruk innan giltighetstiden för detta 
EU-typgodkännande gick ut.


