
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezése (átdolgozás) ***I 

P6_TA(2009)0319 

Az Európai Parlament 2009. április 24-i jogalkotási állásfoglalása az energiával kapcsolatos termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0399 – C6- 

0277/2008 – 2008/0151(COD)) 

(2010/C 184 E/79) 

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0399), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0277/2008), 

— tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézmény
közi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel az eljárási szabályzata 80a. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által a Környe
zetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz intézett 2008. október 9 -i levélre, 

— tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0096/2009), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, 
és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerke
zetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza; 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak, valamint az alábbi módosításoknak megfelelően kiigazított formában; 

2. tudomásul veszi a Bizottság jelen állásfoglalás mellékletét képező nyilatkozatát; 

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

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

HU 2010.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 184 E/439 

( 1 ) HL C 77., 2002.3.28., 1. o. 

2009. április 24., péntekig



P6_TC1-COD(2008)0151 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 24-én került elfogadásra az 
energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

elfogadására tekintettel (átdolgozás) 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogszabállyal, a 2009/125/EK irányelvvel.) 

MELLÉKLET 

A Bizottság nyilatkozata 

„A Bizottság kijelenti, hogy az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó köve
telmények megállapításának kereteiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv javasolt kiterjesztésének 
elfogadása nem befolyásolja a jelenlegi munkaprogram végrehajtását. 

A Bizottság továbbá kellő mértékben figyelembe veszi az irányelv alatt szerzett tapasztalatokat a munka
program kialakításakor és az átdolgozott irányelv szerinti új végrehajtási intézkedésekre irányuló javasla
tokban. Az irányelv 15. cikke (2) bekezdésének c) pontjával és a jobb szabályozás elveivel összhangban a 
Bizottság különös hangsúlyt helyez majd annak biztosítására, hogy megmaradjon az uniós jogszabályok 
átfogó következetessége. 

A Bizottság az irányelv alkalmazási köre nem energiával kapcsolatos termékekre való, 21. cikk szerinti 
kiterjesztésének indokoltsága vizsgálatakor megfontolja, hogy szükséges-e a jelentős környezetvédelmi para
méterek azonosítására és kezelésére szolgáló módszerek kiigazítása e termékek vonatkozásában.”
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2009. április 24., péntekig


