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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til
genbrug af vand
(15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (15301/2/2019 – C9-0107/2020),

– der henviser til udtalelse af 12. december 20181 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af 6. december 20182 fra Regionsudvalget,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling3 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0337),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A9-0000/2020),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

3. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4. foreslår, at der henvises til retsakten som følger: "forordningen om
genbrug af vand";

5. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 
297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

1 EUT C 110 af 22.3.2019, s. 94.
2 EUT C 86 af 7.3.2019, s. 353.
3 Vedtagne tekster af 12.2.2019, P9_TA(2019)0071.



PE650.390v01-00 6/8 PR\1202679DA.docx

DA

6. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM MIKROPLAST

Kommissionen erkender, at mikroplast er stoffer, der giver anledning til stigende bekymring 
med hensyn til vandkvalitet. På den baggrund og i betragtning af, at det er et generelt spørgsmål, 
der ikke er begrænset til genvundet vand, forpligter Kommissionen sig til at fortsætte sin indsats 
for at løse dette vigtige problem.
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KORT BEGRUNDELSE

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler den aftale, der blev indgået mellem Parlamentet og 
Rådet under interinstitutionelle forhandlinger tidligt i andenbehandlingen, efter jurist-
lingvisternes gennemgang. Eftersom Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(ENVI) ved sin afstemning den 21. januar 2020 allerede bekræftede resultatet af disse 
interinstitutionelle forhandlinger, foreslår ordføreren, at ENVI henstiller til plenarforsamlingen 
at bekræfte Rådets førstebehandlingsholdning uden at ændre den.


