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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0022/2008)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs-
og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave)
(KOM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD))

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved 
officiel kodifikation af lovtekster1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle de forslag til kodifikation, 
der forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 28.-29. maj 2008.

GENERALDIREKTORATET
FOR INTERNE POLITIKKER

Bilag
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DA

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 27. februar 2008

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
     RÅDET 

                           KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs- og 
skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning)
(KOM(2008)0025 af 29.1.2008 - 2008/0008 (COD))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe 
bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet 
den 6. februar 2008 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation 
af Rådets direktiv 79/622/EØF af 25. juni 1979 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs - og skovbrugshjultraktorer (statisk 
afprøvning) konstaterede gruppen følgende: 

1. I artikel 1 i den indledende del bør ordene "i artikel 1, stk. 1, første afsnit, og" slettes.

2. I artikel 1, litra d), og i bilag II, punkt 1.3, bør angivelsen "pkt. 2.1" ændres til "pkt. 2.1.1".

Efter behandlingen var der enighed i gruppen om, at forslaget rent faktisk udelukkende består 
i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer af de retsakter, der kodificeres.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Juridisk konsulent Juridisk konsulent Fung. generaldirektør
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