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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 …/… om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
(KOM(2006)0607 – C6-0338/2006 – 2006/0195(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0607)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0338/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, 3 och 4 (Förordning EG nr .../...)

(1) I artikel 1.2 andra stycket, artikel 3 d 
och artikel 4.1 första och sjätte stycket 
skall ”artikel 25.2” ersättas med 
”artikel 25.3”.

(1) I artikel 1.2 andra stycket, artikel 1.4,
artikel 3 d, artikel 4.1 första och 
sjätte stycket, artikel 4.5, artikel 8.2, 
artikel 13.3 och 13.4, artikel 17.3, 
artikel 18.4 andra stycket, artikel 28.4 b 
och artikel 28.6 a ii skall ”artikel 25.2” 
ersättas med ”artikel 25.3”.

Ändringsförslag 2

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 4, 8, 13 och 17 (Förordning EG nr .../...)

(2) I artikel 4.5, artikel 8.2, artikel 13.3 
och 13.4 samt artikel 17.3 skall 
”artikel 25.2” ersättas med ”artikel 25.4”.

utgår

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 25, punkt 4 (Förordning EG nr .../...)

4. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1–4 och 5a.5 b samt artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet. 

utgår

De tider som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b 
och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG skall vara 
två månader, en månad respektive 
två månader.”


