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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την έγκριση τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως 
των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
(COM(2007) 840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία 
μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων1, κάθε πρόταση 
κωδικοποίησης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική ομάδα 
αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας σχετικά με 
την εν λόγω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί κατ' αρχήν σχετικά με το κείμενο αυτό κατά τη 
συνεδρίασή της στις 28-29 Mαΐου 2008.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Παράρτημα

                                               
1 ΕΕ C 102, 4.4.1996, σελ. 2.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 27.02.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση 
τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών 
δασικών ελκυστήρων με τροχούς
COM(2007) 840 τελικό, 20.12.2007 – 2007/0284 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία ταχεία 
μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων και κυρίως το σημείο 
4 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις 
αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, συνεδρίασε στις 8 και 22 Ιανουαρίου 2008 και στις 7 Φεβρουαρίου 2008, με 
στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης1, μετά από εξέταση την πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας του 
Συμβουλίου αριθ. 79/532/ΕOK της 17ης Μαΐου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των Κρατών Μελών των αναφερομένων στην επικύρωση των διατάξεων φωτισμού και 
φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς, η 
Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας όρισε διά κοινής συμφωνίας τα κάτωθι:

1) Στο Παράρτημα I, σημείο 1(α), η διατύπωση "το σημείο 6.3 του [παραρτήματος I της 
οδηγίας 76/761/ΕΟΚ]" θα πρέπει να προσαρμοσθεί ως ακολούθως:"[σημείο 2.1 των 
Παραρτημάτων II έως VI, VIII και IX της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ]".

2) Στο Παράρτημα I, σημείο 1(β), η διατύπωση "[σημείο 4.3.5 του Παραρτήματος VI της 
οδηγίας 76/761/ΕΟΚ]" θα πρέπει να προσαρμοσθεί ως ακολούθως:"[σημείο 5.2.3.5 του 
Παραρτήματος I της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ]".

                                               
1 Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και 

εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό 
συζήτηση κειμένου.
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3) Ολόκληρο το κείμενο του σημείου 1(γ) θα πρέπει να αφαιρεθεί από το Παράρτημα I.

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέστρεψε στη συμβουλευτική ομάδα εργασίας να 
συμπεραίνει ομόφωνα ότι η πρόταση αποτελεί απλή κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων.
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