
Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 648/2004/EK 
rendelet kiigazítása) ***I 

P6_TA(2008)0394 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i jogalkotási állásfoglalása a 648/2004/EK rendeletnek az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK 
irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez való igazítása 
érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD)) 

(2009/C 295 E/42) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0613), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0349/2007), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0141/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

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

A hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyása ***I 

P6_TA(2008)0395 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i jogalkotási állásfoglalása a hidrogénüzemű gépjárművek 
típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)) 

(2009/C 295 E/43) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0593), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0342/2007),
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— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészség
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6- 
0201/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

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

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

P6_TC1-COD(2007)0214 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. szeptember 3-án került elfogadásra a 
hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló 

…/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogszabállyal, a 79/2009/EK rendelettel.)

HU C 295 E/166 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.4. 

2008. szeptember 3., szerda


