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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr …/… w sprawie oświadczeń żywieniowych i 
oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności
(COM (2006)0607 – C6-0338/2006 –2006/0195 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM (2006)0607)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0338/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuły 1, 3 i 4 (Rozporządzenie WE nr …/…)

(1) W art. 1 ust. 2, akapit drugi, w art. 3 lit. 
d), oraz w art. 4 ust. 1, akapit pierwszy i 
szósty, odniesienie „art. 25 ust. 2” 
zastępuje się odniesieniem „art. 25 ust. 3”.

(1) W art. 1 ust. 2, akapit drugi, w art. 1 
ust. 4, w art. 3 lit. d), w art. 4 ust. 1, akapit 
pierwszy i szósty, w art. 4 ust. 5, w art. 8 
ust. 2, w art. 13 ust. 3 i 4, w art. 17 ust. 3, 
w art. 18 ust. 4, akapit drugi, w art. 28 ust. 
4 lit. b) oraz w art. 28 ust. 6 lit. a) pkt. ii) 
odniesienie „art. 25 ust. 2” zastępuje się 
odniesieniem „art. 25 ust. 3”.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuły 4, 8, 13 i 17 (Rozporządzenie WE nr …/…)

(2) W art. 4 ust. 5, w art. 8 ust. 2, w art. 13 
ust. 3 i ust. 4 oraz w art. 17 ust. 3, 
odniesienie „art. 25 ust. 2” zastępuje się 
odniesieniem „art. 25 ust. 4”.

skreślony

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 25 ustęp 4 (Rozporządzenie WE nr …/…)

4. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu zastosowanie mają 
przepisy art. art. 5a ust. 1 do 4, art. 5 lit. b 
oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

skreślony

Terminy przewidziane w art. 5a ust. 3 
lit. c) oraz ust. 4 lit. b) i e) decyzji 
1999/468/WE ustala się, odpowiednio, na 
dwa miesiące, jeden miesiąc i dwa 
miesiące.
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