
— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizott
ság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Ener
giaügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A6-0490/2007), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándé
kozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

P6_TC1-COD(2007)0030 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. február 21-én került elfogadásra a 
termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről és a 93/465/EGK határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogszabállyal, …/2008/EK rendelet) 

Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékekre történő alkalmazása ***I 

P6_TA(2008)0063 

Az Európai Parlament 2008. február 21-i jogalkotási állásfoglalása az egyes nemzeti műszaki 
szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő 
alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0036 

– C6-0065/2007 – 2007/0028(COD)) 

(2009/C 184 E/37) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 
Az Európai Parlament, 
— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2007)0036), 
— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 37. és 95. cikkére, amely alapján a 

Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0065/2007), 
— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 
— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energia

ügyi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire (A6-0489/2007), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 
2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándé
kozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni; 
3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

HU C 184 E/124 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.6. 

2008. február 21., csütörtök


