
II. MELLÉKLET, 5. FÜGGELÉK

Példa az EK-típusjóváhagyási jelre

(a > 12mm)

A fenti EK-típusjóváhagyási jelet magán viselő eszköz egy, az ezen irányelv (01) alapján Németországban (e1)
a 1471 típusjóváhagyási alapszámon jóváhagyott elülső védelmi rendszerre vonatkozik.

A csillag (*) jelzi, hogy az elülső védelmi rendszert a lábformájú próbatesttel végzett vizsgálatok esetén az
I. melléklet 3.1. pontja által engedélyezett megfontolás értelmében hagyták jóvá. Ha a jóváhagyó hatóság
nem veszi figyelembe ezt a megfontolást, a csillag helyén szóköz áll.

III. MELLÉKLET

A 70/156/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

A 70/156/EGK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

„9.[24]. Elülső védelmi rendszerek

9.[24].1. Be kell nyújtani a jármű részletes, fényképeket és/vagy rajzokat tartalmazó leírását az elülső
védelmi rendszer, valamint a jármű elülső részének felépítésére, méreteire, számottevő refe-
renciavonalaira és összetevő anyagaira vonatkozóan.

9.[24].2. Be kell nyújtani a jármű elülső védelmi rendszere rögzítési módjának részletes, fényképeket
és/vagy rajzokat tartalmazó leírását. E leírásnak tartalmaznia kell valamennyi csavar méretét
és a szükséges forgatónyomatékokat.”

2. A III. melléklet 1. részének A. szakasza az alábbi pontokkal egészül ki:

„9.[24].

9.[24].1. Be kell nyújtani a jármű részletes, fényképeket és/vagy rajzokat tartalmazó leírását az elülső
védelmi rendszer, valamint a jármű elülső részének felépítésére, méreteire, számottevő refe-
renciavonalaira és összetevő anyagaira vonatkozóan.

9.[24].2. Be kell nyújtani a jármű elülső védelmi rendszere rögzítési módjának részletes, fényképeket
és/vagy rajzokat tartalmazó leírását. E leírásnak tartalmaznia kell valamennyi csavar méretét
és a szükséges forgatónyomatékokat.”
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3. A IV. melléklet I. részében az alábbi rész kerül beillesztésre:

Tárgy Az irányelv száma A Hivatalos Lap
hivatkozási száma

Alkalmazhatóság

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

[60] Elülső védelmi
rendszer

[…./…/EK] HL L …, … o. X (1) - - X - -

(1) nem haladja meg a 3,5 tonnás megengedett legnagyobb össztömeget.

4. A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 1. függelékben az alábbi rész kerül beillesztésre:

Tétel Tárgy Az irányelv száma M1 ≤ 2 500 kg
(1)

M1 > 2 500 kg
(1) M2 M3

[60] Elülső védelmi rendszer […./…/EK] X X (1) - -

(1) nem haladja meg a 3,5 tonnás megengedett legnagyobb össztömeget.

b) A 2. függelékben az alábbi rész kerül beillesztésre:

Tétel Tárgy Az irányelv száma M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

[60] Elülső védelmi rendszer […./…/EK] - - - - - - - - - -

(c) A 3. függelékben az alábbi rész kerül beillesztésre:

Tétel Tárgy Az irányelv száma M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

[60] Elülső védelmi rendszer […./…/EK] - - - - - - - - -

P6_TA(2005)0201

Élelmiszereken szereplő táplálkozási és egészségügyi állítások ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az élelmiszereken szereplő táplálkozási és egészség-
ügyi állításokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM

(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2003)0424) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelynek megfelelően a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C5-0329/2003),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság vélemé-
nyére (A6-0128/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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