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Przenośne gąbczaste encefalopatie ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady doty-
czące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (COM

(2004)0775 — C6-0223/2004 — 2004/0270(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0775) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 152 ust. 4 litera b) Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przed-
łożyła projekt Parlamentowi (C6-0223/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żyw-
ności (A6-0098/2005);

1. zatwierdza art. 1 ust. 14 i zmienia art. 2 projektu Komisji;

2. zamierza kontynuować badanie dalszych części projektu Komisji i przyjąć je w pierwszym czytaniu
najszybciej, jak będzie to możliwe;

3. odpowiednio dokonuje podziału projektu;

4. wzywa Komisję i Radę do zbadania zmian do regulacji przejściowych rozporządzenia (WE) Nr 999/
2001 i istotnych zmian do rozporządzenia w dwóch oddzielnych rozporządzeniach;

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

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0270

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2005 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli
i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w zakresie przedłużenia okresu obo-

wiązywania przepisów przejściowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,
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