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Stroji za nanašanje pesticidov ***I
P6_TA(2009)0247
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o strojih za nanašanje pesticidov, ki spreminja Direktivo
2006/42/ES z dne 17. maja 2006 o strojih (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
(2010/C 184 E/53)
(Postopek soodločanja: prva obravnava)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0535),
— ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala
predlog (C6-0307/2008),
— ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,
— ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0137/2009),
1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.
poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spre
meniti ali nadomestiti z drugim besedilom;
4.

naroča svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

P6_TC1-COD(2008)0172
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja
Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2006/42/ES glede
strojev za nanašanje pesticidov
(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu
zakonodajnemu aktu, Direktivi 2009/127/ES.)
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PRILOGA

Izjava Komisije o standardizaciji strojev za nanašanje pesticidov
V podporo bistvenim zahtevam iz oddelka 2.4 Priloge I bo Komisija odbor CEN pooblastila za pripravo
usklajenih standardov za vsako kategorijo strojev za nanašanje pesticidov na podlagi najboljših razpolo
žljivih tehnik za preprečevanje nenamernega izpostavljanja okolja pesticidom. Zlasti bodo morali standardi
zagotoviti merila in tehnične specifikacije za montiranje mehanske zaščite, sistemov tunelskega škropljenja
in škropljenja, ki deluje s pomočjo zraka, za preprečevanje onesnaževanja vodnega vira med polnjenjem in
izpraznjevanjem, ter natančne specifikacije o navodilih proizvajalcev za preprečevanje raznašanja pesticidov
ob upoštevanju vseh pomembnih parametrov, kot so razpršilne šobe, tlak, višina škropilne letve, hitrost
vetra, temperatura zraka in vlaga ter hitrost vožnje.

Izkoristek goriva: označevanje pnevmatik ***I
P6_TA(2009)0248
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge
bistvene parametre (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))
(2010/C 184 E/54)
(Postopek soodločanja: prva obravnava)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0779),
— ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala
predlog (C6-0411/2008),
— ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,
— ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora za okolje,
javno zdravje in varnost hrane (A6-0218/2009),
1.

odobri spremenjeni predlog Komisije;

2.
poziva Komisijo, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog bistveno spremeniti
ali ga nadomestiti z drugim besedilom;
3.

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

