
Okresy interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 
i 2010 r. * 

P7_TA(2009)0014 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w odniesieniu do okresów 
interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r. 

(COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)) 

(2010/C 224 E/22) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0354), 

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C7-0103/2009), 

— uwzględniając art. 55 i art. 46 ust. 2 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0005/2009), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

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

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 

Artykuł 2a 
Poprawka do rozporządzenia (WE) nr 72/2009 

Art. 4 pkt 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce 
rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, 
(WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 
1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 oraz 
uchylenie rozporządzeń (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 
1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 
315/2007 ( 1 ) należy skreślić. 

_____________ 
( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.
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Czwartek, 17 września 2009 r.


