
P6_TC2-COD(2005)0281 

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2008. június 17-én került elfogadásra a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/…/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja 
megegyezik a végleges jogszabállyal, 2008/98/EK irányelv) 

Környezetminőségi előírások a vízpolitika terén ***II 

P6_TA(2008)0283 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása a vízpolitika területén a környezet- 
minőségi előírásokról, valamint a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és a 
86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 
2000/60/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására vonat- 

kozó tanácsi közös álláspontról (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) 

(2009/C 286 E/35) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11486/3/2007 – C6-0055/2008) ( 1 ), 

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0397) vonat
kozó első olvasatbeli álláspontjára ( 2 ), 

— 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 (A6-0192/2008), 

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában; 

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

( 1 ) HL C 71. E, 2008.3.18., 1. o. 
( 2 ) HL C 102. E, 2008.4.24., 90. o. 

P6_TC2-COD(2006)0129 

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2008. június 17-én került elfogadásra a 
vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, valamint a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 
84/156/EGK, 84/491/EGK és a 86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja 
megegyezik a végleges jogszabállyal, 2008/105/EK irányelv)

HU C 286 E/82 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.27. 

2008. június 17., kedd


