
A gumiabroncsok címkézése az üzemanyag-hatékonysággal összefüggésben ***II 

P7_TA(2009)0086 

Az Európai Parlament 2009. november 25-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a 
gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő 
címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (14639/6/2009 

– C7-0287/2009 – 2008/0221(COD)) 

(2010/C 285 E/33) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (14639/6/2009 – C7-0287/2009), 

— tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslattal (COM(2008)0779) kapcsolatban 
az első olvasat során kialakított álláspontjára ( 1 ) 

— tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2009)0348), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0076/2009), 

1. jóváhagyja a közös álláspontot; 

2. tudomásul veszi az ezen állásfoglalás mellékletében szereplő bizottsági nyilatkozatot; 

3. megállapítja, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el; 

4. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével 
együtt írja alá a jogi aktust; 

5. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 
megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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( 1 ) Elfogadott szövegek, 2009.4.22., P6_TA(2009)0248. 

2009. november 25., szerda



MELLÉKLET 

BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNY 

A Bizottság támogatja, hogy egyes közösségi eszközök, köztük az „Intelligens energia – Európa” program olyan kezde
ményezésekhez való hozzájárulás céljából is felhasználásra kerüljenek, amelyek felhívják a végfelhasználók figyelmét a 
gumiabroncsok címkézésének előnyeire. 

A Bizottság 2012 júniusáig – különösen a fogyasztói szervezetek és a gumiabroncsgyártók számára – olyan információkat 
tesz hozzáférhetővé ec.europa internetes honlapján, amelyek elmagyarázzák a gumiabroncscímkén szereplő adatokat, 
továbbá közzétesz egy harmonizált tüzelőanyag-megtakarítási kalkulátort is. 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Belgium – textil
ipar; Írország – Dell 

P7_TA(2009)0087 

Az Európai Parlament 2009. november 25-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és 

tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD)) 

(2010/C 285 E/34) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra (COM(2009)0515 – C7- 
0208/2009), 

— tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapo
dásra ( 1 ) (2006. május 17-i IIA), és különösen annak 28. pontjára, 

— tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) (EGAA-rendelet), 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vélemé
nyére (A7-0044/2009),
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