
 

P6_TA(2009)0209 

Communautair systeem van milieukeuren ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor 

een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair 

systeem van milieukeuren (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)) 

 

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2008)0401), 

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EGVerdrag, op grond waarvan het 

voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0279/2008), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne 

markt en consumentenbescherming (A6-0105/2009), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie in bijlage bij deze resolutie; 

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 



P6_TC1-COD(2008)0152 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2009 met 

het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de EU-milieukeur 

 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) 

nr. ...) 



BIJLAGE 

 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE 

 

Onafhankelijk van de aanneming van de milieukeurverordening bevestigt de Commissie dat 

zij voornemens is voor het eind van dit jaar met een verordening inzake milieukeuren voor 

visserijproducten te komen die voornamelijk op criteria voor duurzame visserij gebaseerd is. 

Het in artikel 6, lid 6, van de milieukeurverordening bedoelde onderzoek betreffende 

aanvullende aspecten zoals verwerking, voorverpakking, verpakking en transport, waarbij zal 

worden nagegaan of het haalbaar is de werkingssfeer van de milieukeurverordening uit te 

breiden tot levensmiddelen, waaronder visserij- en aquacultuurproducten, zal geen invloed 

hebben noch vooruitlopen op de aanneming van deze verordening. 


