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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers 
van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 
16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie)
(COM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0111),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 137, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0127/2008),

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten1,

– gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0290/2008),

A. overwegende dat de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie, van mening is dat het voorstel in kwestie zich enkel en alleen tot een 
eenvoudige codificatie van bestaande teksten beperkt, zonder wijziging van de inhoud,

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd overeenkomstig 
de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP
VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 27.04.2008

ADVIES

TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
VAN DE RAAD
VAN DE COMMISSIE

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers 
van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 
16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Gecodificeerde versie)
(COM(2008)0111 van 29.2.2008 - 2006/0214(COD))

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 inzake een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificering van wetgevingsdocumenten, en met name op 
paragraaf 4 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die is samengesteld uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 3 april 2008 bijeengekomen 
om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen. 
Tijdens deze bijeenkomst1 leidde de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot codificering van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 30 
november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het 
gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats  ((tweede bijzondere richtlijn 
in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG), ertoe dat de Adviesgroep in gemeen 
overleg heeft geconstateerd dat in Bijlage III, deel B, de datum 5 december 1998 moet worden 
veranderd in 4 december 1998.
Tevens heeft de Adviesgroep in gemeen overleg geconstateerd dat het bovengenoemde voorstel 
zich tot een eenvoudige codificatie beperkt, zonder inhoudelijke wijziging van de wetstekst.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Juridisch Adviseur Juridisch Adviseur Directeur-generaal a.i.

1 De adviesgroep beschikte over de versies van het voorstel in 22 talen en heeft gewerkt aan de hand van de Franse 
versie, die de originele versie van het werkdocument is.
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