
RR\696589SV.doc PE392.267v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004













2009

Plenarhandling

A6-0464/2007

23.11.2007

***I
BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om 
livsmedel
(KOM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Adriana Poli Bortone



PE392.267v02-00 2/6 RR\696589SV.doc

SV

PR_COD_1app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
(KOM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0368),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0200/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-0464/2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Referensnummer KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)

Framläggande för parlamentet 28.6.2007

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ENVI
24.9.2007

Rådgivande utskott
       Tillkännagivande i kammaren

IMCO
24.9.2007

Inget yttrande avges
       Beslut

IMCO
16.7.2007

Föredragande
       Utnämning

Adriana Poli Bortone
17.7.2007

Behandling i utskott 13.9.2007

Antagande 22.11.2007

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

19
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, 
Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav 
Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław 
Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Salvatore Tatarella

Ingivande 23.11.2007


