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Niewyrażenie sprzeciwu wobec środka wykonawczego: tranzyt niektórych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny (D025828/03 – 2013/2598(RPS))

(2016/C 055/10)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D025828/03),

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. 
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi (1), a w szczególności jego art. 41 ust. 3 i art. 42 ust. 2,

— uwzględniając opinię wydaną dnia 5 marca 2013 r. przez komitet, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009,

— uwzględniając pismo Komisji z dnia 16 maja 2013 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że 
nie wyrazi on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

— uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
z dnia 21 maja 2013 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

— uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2),

— uwzględniając art. 88 ust. 4 lit. d) i art. 87a ust. 6 Regulaminu,

— uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 87a ust. 6 tiret trzecie i czwarte 
Regulaminu, który upłynął w dniu 22 maja 2013 r.,

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i – tytułem informacji – Radzie. 
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Przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące UGW

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyszłych wniosków ustawodawczych 
dotyczących unii gospodarczej i walutowej (UGW): odpowiedź na komunikaty Komisji (2013/2609(RSP))

(2016/C 055/11)

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikaty Komisji zatytułowane „Koordynacja ex ante planów zasadniczych reform polityki 
gospodarczej” (COM(2013)0166) oraz „Wprowadzenie instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności” 
(COM(2013)0165),

12.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 55/79

Czwartek, 23 maja 2013 r.

(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.


