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Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje 

(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)) 

 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0401), 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 

Parlamentu podala predlog (C6-0279/2008), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 

Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo 

potrošnikov (A6-0105/2009), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. upošteva izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 



P6_TC1-COD(2008)0152 

 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 2. aprila 2009 z 

namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU 

za okolje 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve 

obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. ....) 

 

 



PRILOGA 

 

IZJAVA KOMISIJE 

 

Komisija ne glede na to, ali bo uredba o znaku za okolje sprejeta, potrjuje, da namerava še 

pred koncem leta 2009 predložiti predlog uredbe o znaku za okolje za ribiške proizvode, ki bo 

temeljil zlasti na merilih trajnostnega ribištva. 

Študija iz člena 6(5a) uredbe o znaku za okolje, ki se nanaša na dodatne vidike, kot so 

predelava, predpakiranje, pakiranje in prevoz, na podlagi katere bo ocenjena izvedljivost 

razširitve področja uporabe uredbe o znaku za okolje na živila, vključno z ribiškimi proizvodi 

in proizvodi iz ribogojstva, ne bo vplivala na oziroma posegala v sprejetje te uredbe. 

 

 


