
A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

12. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 

1. cikk – 3. pont – b. pont 
1338/2001/EK rendelet 
6. cikk – (3) bekezdés 

„A (3) bekezdés első albekezdésétől eltérően, az e cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése alkalmazása érdekében szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 
2009. december 31-éig el kell fogadni. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot és az Európai Központi Bankot.” 

„A (3) bekezdés első albekezdésétől eltérően, az e cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése alkalmazása érdekében szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 
2011. december 31-éig el kell fogadni. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot és az Európai Központi Bankot.” 

13. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 

1. cikk – 3a. pont (új) 
1338/2001/EK rendelet 

7. cikk – (2) bekezdés – 3a. francia bekezdés (új) 

(3a) A 7. cikk (2) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel 
egészül ki: 

„— a polgárokat és a fogyasztókat célzó, a pénzhami
sítás veszélyeiről, az euróbankjegyeken és -érméken 
megjelenő alapvető biztonsági intézkedésekről, vala
mint a hamisnak vélt bankjegyek és/vagy érmék 
birtokba kerülése esetén felkeresendő illetékes ható
ságokról szóló képzési és tájékoztatási tevékeny
ségek (szóróanyagok, szemináriumok) létrehozása 
és népszerűsítése. Ezen kívül a pénzintézeteknek és 
a szakmai tevékenységként bankjegyek és érmék 
kezelésével és újraforgalmazásával foglalkozó 
egyéb intézményeknek – beleértve az olyan intézmé
nyeket is, amelyek tevékenysége különböző devizák 
bankjegyeinek vagy érméinek átváltásából áll, így 
például a pénzváltóhelyeket –, az illetékes nemzeti 
hatóságok, az Európai Bizottság és az Európai 
Központi Bank által kiadott, a fent említett veszé
lyekről, biztonsági intézkedésekről és hatóságokról 
szóló tájékoztató szóróanyagokat kell a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátaniuk.” 

A Bíróság eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelv
használati szabályok tekintetében történő módosítása * 

P6_TA(2008)0281 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek Bírósága 
eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok 
vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5953/2008 – 

C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)) 

(2009/C 286 E/33) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (5953/2008),

HU C 286 E/80 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.27. 

2008. június 17., kedd



— tekintettel az EK-Szerződés 245. cikkének második albekezdésére és az Euratom-Szerződés 
160. cikkének második albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0066/2008), 

— tekintettel az Európai Bíróság eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasz
nálati szabályok vonatkozásában való módosítására irányuló, a Bíróság által alapokmányának 64. cikke 
alapján benyújtott kérelemről szóló, az EK-Szerződés 245. cikkének második albekezdése és az 
Euratom-Szerződés 160. cikkének második albekezdése szerinti bizottsági véleményre 
(SEC(2008)0345), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0211/2008), 

1. jóváhagyja a Tanács határozatának tervezetét; 

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget; 

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

A hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata ***II 

P6_TA(2008)0282 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a 
hulladékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása és egyes irányelvek hatályon 

kívül helyezése tekintetében (11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD)) 

(2009/C 286 E/34) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11406/4/2007 – C6-0056/2008), 

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során intézett javaslatára 
vonatkozó álláspontjára ( 1 ) (COM(2005)0667), 

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

— tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra 
adott ajánlására (A6-0162/2008), 

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában; 

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

( 1 ) HL C 287. E, 2007.11.29., 135. o.

HU 2009.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 286 E/81 

2008. június 17., kedd


