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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az  élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló …/…/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi  
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0607 – C6–0338/2006 – 2006/0195(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0607)1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0338/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. CIKK 1) PONT

1., 2. és 4. cikk (a …/…./EK rendelet)

1) Az 1. cikk (2) bekezdése második 
albekezdésében, a 3. cikk d) pontjában és a 
4. cikk (1) bekezdése első és hatodik 
albekezdésében a „25. cikk (2) 
bekezdésében” helyébe „25. cikk (3) 
bekezdésében” lép.

1) Az 1. cikk (2) bekezdése második 
albekezdésében, a 4. cikk (1) 
bekezdésében, a 3. cikk d) pontjában, a 4. 
cikk (1) bekezdése első és hatodik 
albekezdésében, a 4. cikk (5) 
bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, 
a 13. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 17. 
cikk (3) bekezdésében, a 18. cikk (4) 
bekezdése második albekezdésében, a 28. 
cikk (4) bekezdése b) pontjában és a 28. 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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cikk (6) bekezdése a) pontjának ii. 
alpontjában a „25. cikk (2) bekezdésében” 
helyébe „25. cikk (3) bekezdésében” lép.

Módosítás: 2
1. CIKK 2) PONT

4., 8., 13. és 4. cikk (a …/…./EK rendelet)

2) A 4. cikk (5) bekezdésében, a 8. cikk (2) 
bekezdésében, a 13. cikk (3) és (4) 
bekezdésében és a 17. cikk (3) 
bekezdésében a „25. cikk (2) 
bekezdésében” helyébe „25. cikk (3) 
bekezdésében” lép.

törölve

Módosítás: 3
1. CIKK 3) PONT

25. cikk (4) bekezdés (a …/…./EK rendelet)

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a 
cikkének (1)–(4) bekezdését és (5) 
bekezdésének b) pontját, valamint 7. 
cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 
határozat 8. cikkében foglalt 
rendelkezésekre.

törölve

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) 
bekezdésének c) pontjában, valamint (4) 
bekezdésének b) és e) pontjában 
meghatározott határidő két hónap, egy 
hónap, illetve két hónap.”
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