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Dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające
dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
w odniesieniu do mleka spożywczego (COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0058),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0085/
2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0284/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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Poprawka 1
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) W celu zapewnienia konsumentom przejrzystości, takiego
mleka nie należy opisywać jako mleko pełne, częściowo
odtłuszczone lub odtłuszczone, ale należy zamieścić na opako-
waniu wyraźną informację dotyczącą procentowej zawartości
tłuszczu.

(4) W celu zapewnienia konsumentom przejrzystości, takiego
mleka nie należy opisywać jako mleko pełne, częściowo
odtłuszczone lub odtłuszczone, ale należy zamieścić na opako-
waniu w bezpośrednim powiązaniu z opisem produktu wyraźną
informację dotyczącą procentowej zawartości tłuszczu.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1

Artykuł 3 ustęp 1 akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 2597/97)

Mleko poddane obróbce termicznej nie spełniające wymogów
dotyczących zawartości tłuszczu określonych w akapicie pierw-
szym lit. b), c) i d) może być uznane za mleko spożywcze pod
warunkiem, że zawartość tłuszczu jest podana na opakowaniu
w wyraźny i czytelny sposób za pomocą zwrotu „zawartość
tłuszczu …%”. Mleko to nie będzie określane jako mleko

Mleko poddane obróbce termicznej niespełniające wymogów
dotyczących zawartości tłuszczu określonych w akapicie pierw-
szym lit. b), c) i d) uznaje się za mleko spożywcze zgodnie
z definicjami zawartymi w dyrektywie 2000/13/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
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pełne, częściowo odtłuszczone lub odtłuszczone. Państwa
członkowskie mogą zezwolić producentom na podawanie
zawartości tłuszczu w formie „zawartość tłuszczu …% +
0,2%”.

w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spo-
żywczych (1) pod warunkiem, że zawartość tłuszczu jest podana
na opakowaniu w wyraźny i czytelny sposób w bezpośrednim
powiązaniu z opisem produktu za pomocą zwrotu „mleko …%
tłuszczu”. Mleko to nie będzie określane jako mleko pełne, częś-
ciowo odtłuszczone lub odtłuszczone.

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2006/142/WE (Dz.U. L 368 z 23.12.2006,
str. 110).
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Bezpieczeństwo lotnictwa (wnoszenie płynów na pokład statku powietrznego)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1546/2006 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnic-

twa cywilnego (wnoszenie płynów na pokład statku powietrznego)

Parlament Europejski,

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2320/2002 z dnia 16 grudnia
2002 r. ustanawiające wspólne zasady bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (1),

— uwzględniając wniosek Komisji mający na celu uchylenie i zastąpienie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 2320/2002 (COM(2005)0429),

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające
środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeń-
stwa lotnictwa cywilnego (2),

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych pod-
stawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (3) (wnoszenie płynów na
pokład statku powietrznego),

— uwzględniając pytania wymagające odpowiedzi ustnej B6-0004/2007, B6-0005/2007, B6-0006/2007,
B6-0007/2007 oraz B6-0008/2007,

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

1. popiera wszelkie realistycznie zaplanowane i proporcjonalne środki ostrożności mające na celu zapo-
bieganie zagrożeniu terrorystycznemu w lotnictwie,

2. zwraca uwagę, że kontrole płynów w bagażu podręcznym przez urządzenia rentgenowskie nie mogą
wykryć płynnych materiałów wybuchowych, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do nasilenia
starań na rzecz wspierania badań naukowych mających na celu znalezienie skutecznych narzędzi do wykry-
wania materiałów wybuchowych w płynach;

(1) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9.
(3) Dz.U. L 286 z 17.10.2006, str. 6.
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