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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE
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Tárgy: Az Európai Parlament és a Tanács javaslata a kerekes mezőgazdasági vagy 
erdészeti traktorok világító vagy fényjelző berendezéseinek alkatrész-
típusjóváhagyásáról szóló irányelvről (kodifikált változat)
(COM(2007)840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))

A jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított 
munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodás1 értelmében az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
vizsgál meg minden kodifikációra irányuló, a Bizottság által előterjesztett javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság 2008. május 28–29-i ülésén kíván véleményt adni a javaslatról.

BELPOLITIKAI
FŐIGAZGATÓSÁG

                                               
1 HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ 
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2008. 02. 27.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
TANÁCS
A BIZOTTSÁG

Az Európai Parlament és a Tanács javaslata a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti 
traktorok világító vagy fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról szóló 
irányelvről (kodifikált változat)
COM(2007)840 végleges, 2007.12.20. – 2007/0284 (COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított 
munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen 
annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport 2008. január 8-án és 22-én, valamint február 7-án ülést tartott, hogy 
megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Az üléseken1,a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító vagy fényjelző 
berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról szóló 79/532/EGK tanácsi irányelv 
kodifikációját célzó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata során 
a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján megállapította, hogy:

1) Az I. melléklet 1(a) pontjában a szövegezést úgy kell módosítani, hogy az „a 76/761/EGK 
irányelv I. mellékletének 6.3. pontja” helyett „[a 76/761/EGK irányelv II–VI., valamint VIII. 
és IX. mellékleteinek 2.1. pontja]” szerepeljen.

2) 2) Az I. melléklet 1(b) pontjában a szövegezést úgy kell módosítani, hogy a „[a 
76/761/EGK irányelv VI. mellékletének 4.3.5 pontja]” helyett „[a 76/761/EGK irányelv I. 
mellékletének 5.2.3.5. pontja]” szerepeljen.

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat 22 nyelvű változata rendelkezésre állt, az angol nyelvű 
változat alapján dolgozott, mivel ez volt a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.
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3) Az I. mellékletből törölni kell az 1(c) pont teljes szövegét.
Ennek eredményeképp a javaslat vizsgálata során a konzultatív munkacsoport ellenvetés 
nélkül arra a véleményre jutott, hogy a javaslat már létező szövegek közvetlen kodifikációját 
jelenti, azok lényegének megváltoztatása nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jogtanácsos Jogtanácsos megbízott főigazgató
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