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Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I

Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló, 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatás-
körök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre

irányuló javaslatról (COM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0914) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alap-
ján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0019/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0188/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007/…/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik
a végleges jogszabállyal (2007/…/EK irányelv).)
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Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkal-
mazásának korlátozása ***I

Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása egyes veszélyes anyagok elektromos
és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2002/95/EK irányelvnek
a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0915 – C6-0021/2007 –

2006/0303(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0915) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0021/2007),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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