
CM\716963SV.doc PE404.661v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för rättsliga frågor

8.4.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0021/2008)

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av 
delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version)
(KOM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter1, skall en rådgivande grupp 
sammansatt av företrädare för Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska 
avdelningar granska detta förslag som kommissionen lagt fram.

Härmed bifogas yttrandet från den rådgivande gruppen om ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor kommer sannolikt att yttra sig över denna text vid sitt 
sammanträde den 28–29 maj 2008.

Bilaga

                                               
1 EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
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DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 27 februari 2008

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av delar för 
belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
KOM(2007)0840 av den 20 december 2007 – 2007/0284(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4 i detta avtal, 
sammanträdde den rådgivande gruppen sammansatt av Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens juridiska avdelningar den 8 och 22 januari och den 7 februari 2008 för att 
bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden1, behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv som syftar till att kodifiera rådets direktiv 79/532/EEG av den 17 maj 1979 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av delar för belysnings-
och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, och konstaterade 
enhälligt följande:

1) I bilaga I.1 a bör ”punkt 6.3 i [bilaga I till direktiv 76/761/EEG ” anpassas till ”[punkt 2.1 i 
bilagorna II till VI, VIII och IX till direktiv 76/761/EEC]”.
2) I bilaga I.1 b bör ”[punkt 4.3.5 i bilaga VI till direktiv 76/761/EEG ]” anpassas till
”[punkt 5.2.3.5 i bilaga I till direktiv 76/761/EEG]”.

3) Hela texten i punkt 1 c bör strykas från bilaga I.

                                               
1 Gruppen förfogade över 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den engelska som var textens 
originalversion.
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Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering som inte 
ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

C. Pennera J.-C. Piris C.-F. Durand
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare tf. generaldirektör
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