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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/53/ES o 
izrabljenih vozilih, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila
(KOM(2006)0922 – C6-0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0922)1,

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0006/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0186/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1, TOČKA (1) (B)

Člen 4, odstavek 2, točka (b), pododstavek 2 (Direktiva 2000/53/ES)

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 11(3).

Ukrepi iz točk (i) do (iv) za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 11(3).

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razjasniti področje uporabe regulativnega postopka s 
pregledom v členu 4(2)(b).

1 UL C ... / Še ni objavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 11, odstavek 3 (Direktiva 2000/53/EC)

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a (1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
določb člena 8 tega sklepa.

Obrazložitev

Neustrezno je podaljšati običajne roke v regulativnem postopku s pregledom, zato se črta 
sklicevanje na odstavek (5)(b) člena 5a Sklepa 1999/468/ES.
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OBRAZLOŽITEV

Pri prilagoditvi direktive o izrabljenih vozilih revidiranemu Sklepu 1999/468/EGS o 
postopkih komitologije se v celoti upošteva nedavno sprejeti regulativni postopek s 
pregledom. Sklicevanje na ta postopek bi moralo biti jasno in ne bi smelo pomeniti skrajšanja 
rokov v primerjavi z običajnimi roki v regulativnem postopku s pregledom.
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POSTOPEK
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