
A TANÁCS ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

6. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3f) preambulumbekezdés (új) 

(3f) A megállapodás végrehajtása során különleges figyelmet 
kell fordítani a kölcsönösség elvére. 

7. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3g) preambulumbekezdés (új) 

(3g) Kívánatos a megállapodás végrehajtásának félidőben 
történő értékelése. 

Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aroma
anyagok egységes engedélyezési eljárása ***II 

P6_TA(2008)0329 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-adalékanyagok, az 
élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tanácsi közös álláspontról 

(16673/2/2007 – C6-0138/2008 – 2006/0143(COD)) 

(2009/C 294 E/35) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16673/2/2007 – C6-0138/2008) ( 1 ), 

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0423) kapcso
latban az első olvasat során kialakított álláspontjára ( 2 ), 

— tekintettel a módosított javaslatra (COM(2007)0672), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra 
adott ajánlására (A6-0179/2008), 

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában; 

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

( 1 ) HL C 111. E, 2008.5.6., 1. o. 
( 2 ) Elfogadott szövegek, 2007.7.10., P6_TA(2007)0320.

HU 2009.12.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 294 E/105 

2008. július 8., kedd



P6_TC2-COD(2006)0143 

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2008. július 8-án került elfogadásra az 
élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer aromák egységes engedélyezési 
eljárásának létrehozásáról szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja 
megegyezik a végleges jogszabállyal, 1331/2008/EK rendelet) 

Élelmiszer-adalékanyagok ***II 

P6_TA(2008)0330 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az 
élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében 

(16675/2/2007 – C6-0141/2008 – 2006/0145(COD)) 

(2009/C 294 E/36) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16675/2/2007 – C6-0141/2008) ( 1 ), 

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során intézett javaslatára ( 2 ) 
(COM(2006)0428), 

— tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2007)0673), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra 
adott ajánlására (A6-0180/2008), 

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában; 

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

( 1 ) HL C 111. E, 2008.5.6., 10. o. 
( 2 ) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0321., 2007.7.10. 

P6_TC2-COD(2006)0145 

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2008. július 8-án került elfogadásra az 
élelmiszer adalékanyagokról szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja 
megegyezik a végleges jogszabállyal, 1333/2008/EK rendelet)

HU C 294 E/106 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.3. 

2008. július 8., kedd


