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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden 
ravitsemus- ja terveysväittämistä annetun asetuksen (EY) N:o …/… muuttamisesta
(KOM(2006)0607 – C6-0338/2006 – 2006/0195(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0607)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0338/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1, 3 ja 4 artiklat (Asetus (EY) N:o.../...)

(1) Asetuksen 1 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa, 3 artiklan d kohdassa ja
4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja 
kuudennessa alakohdassa korvataan ilmaus 
”25 artiklan 2 kohta” ilmauksella 
”25 artiklan 3 kohta”.

(1) Asetuksen 1 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa, 1 artiklan 4 kohdassa, 
3 artiklan d kohdassa, 4 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä ja kuudennessa 
alakohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 3 ja 
4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 
18 artiklan 4 kohdan toisessa 
alakohdassa, 28 artiklan 4 kohdan 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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b alakohdassa ja 28 artiklan 6 kohdan 
a alakohdan ii alakohdassa korvataan 
ilmaus ”25 artiklan 2 kohta” ilmauksella 
”25 artiklan 3 kohta”.

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

4, 8, 13 ja 17 artiklat (Asetus (EY) N:o.../...)

(2) Asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 3 ja 
4 kohdassa ja 17 artiklan 3 kohdassa 
korvataan ilmaus ”25 artiklan 2 kohta” 
ilmauksella ”25 artiklan 4 kohta”.

Poistetaan.

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

25 artiklan 4 kohta (Asetus (EY) N:o.../...)

4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1 4 kohtaa, 5 b artiklaa sekä 
7 artiklaa ottaen huomioon päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu määräaika vahvistetaan 
yhdeksi kuukaudeksi ja 4 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.”


