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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II (Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III (Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/144/EF om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 
2007-2013)
(KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0306),

– der henviser til EF-traktaten, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-
0239/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 2
Beslutning 2006/144/EF:
Bilag – del 3 – nr. 3.4a – underpunkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Især kan investeringsstøtten under akse 1 
målrettes mod energi-, vand- og andet 
inputbesparende maskineri og udstyr og 
produktion af vedvarende energi til brug på 
bedriften. I fødevareproduktionen og 
skovbruget kan investeringsstøtten bidrage 
til at udvikle innovative og mere 
bæredygtige metoder til forarbejdning af
biobrændstoffer. 

i) Især kan investeringsstøtten under akse 1 
målrettes mod energi-, vand- og andet 
inputbesparende maskineri og udstyr og 
produktion af vedvarende energi til brug på 
bedriften. I fødevareproduktionen og 
skovbruget kan investeringsstøtten bidrage 
til at udvikle innovative og mere 
bæredygtige metoder til erstatning af
fossile brændstoffer og reduktion af 
drivhusgasemissioner, herunder 
andengenerationsagrobrændstoffer.

Or. fr

Begrundelse

Man bør ikke fremme produktion af førstegenerationsagrobrændstoffer, eftersom deres 
energibalance og økologiske balance er dårlig.
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