
Közösségi ökológiai címkerendszer ***I 

P6_TA(2009)0209 

Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi ökocímkerendszerről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 

– 2008/0152(COD)) 

(2010/C 137 E/20) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0401), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6–0279/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére 
(A6–0105/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. tudomásul veszi a Bizottság jelen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

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

P6_TC1-COD(2008)0152 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 2-án került elfogadásra a 
közösségi ökocímkerendszerről szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal …/…/EK rendelet).
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MELLÉKLET 

BIZOTTSÁGI NYILATKOZAT 

A Bizottság az ökocímke-rendelet elfogadásától függetlenül megerősíti, hogy szándékában áll az év vége 
előtt a halászati termékek – főként a fenntartható halászatra vonatkozó kritériumokon alapuló – ökocím
kézéséról szóló rendeletre vonatkozó javaslat benyújtása. 

Az ökocímke-rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében említett tanulmány – amely olyan további szempon
tokkal foglalkozik, mint a feldolgozás, az előcsomagolás, a csomagolás és a szállítás, és amely meg fogja 
vizsgálni az ökocímke-rendelet élelmiszerekre, többek között a halászati és akvakultúra-termékekre való 
kiterjesztésének a megvalósíthatóságát – nem fogja befolyásolni vagy érinteni e rendelet elfogadását. 

A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rend
szerben (EMAS) való önkéntes részvétele ***I 

P6_TA(2009)0210 

Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása a szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének 
lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD)) 

(2010/C 137 E/21) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0402), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6–0278/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére 
(A6–0084/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

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