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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**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. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om 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 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen
(KOM(2006)0922 – C6–0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0922)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0006/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0186/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B

Artikel 4, stk. 2, litra b, afsnit 2 (direktiv 2000/53/EF)

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
11, stk. 3.

De foranstaltninger, der henvises til i pkt. 
(i) til (iv,) og som har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 11, stk. 3.

1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at klargøre forskriftsproceduren med kontrol i artikel 4, stk. 
2, litra b.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 11, stk. 3 (direktiv 2000/53/EF)

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4 og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at nedskære de normerede tidsgrænser i forskriftsproceduren med 
kontrol. Derfor udgår henvisningen til artikel 5a, stk. 5, litra b, i afgørelse 1999/468/EF.
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BEGRUNDELSE

Tilpasningen af direktivet om udrangerede køretøjer til den reviderede komitologiafgørelse 
1999/468/EØF skal i fuldt omfang tage hensyn til den nyligt indførte forskriftsprocedure med 
kontrol. Henvisningerne til denne procedure bør være klare og ikke medføre nogen 
nedskæring af tidsgrænserne sammenlignet med de normerede tidsgrænser for 
forskriftsproceduren med kontrol.
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