
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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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha javaslatát érdemben módosítani kívánja
vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

EP-PE_TC1-COD(2003)0165

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra az
élelmiszereken feltüntetett, táplálkozásra és egészségre vonatkozó állításokról szóló …/2005/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A változatos, kiegyensúlyozott étrend előfeltétele a jó egészségnek. Az egyes termékek önmagukban
csupán viszonylagos jelentőséggel bírnak a teljes étrendhez képest, és az étrend csak egy azon szá-
mos tényező közül, amelyek befolyásolják bizonyos emberi betegségek kialakulását. Egyéb tényezők,
például az életkor, a genetikai hajlam, a fizikai tevékenység szintje, a dohányzás vagy más kábító-
szerek fogyasztása, a környezeti hatás és stressz, szintén szerepet játszanak az emberi betegségek
előidézésében. Mindezeket a tényezőket figyelembe kell venni az Európai Unió által az egészségügy
terén kidolgozott ajánlásokban.

(2) Az élelmiszereket egyre nagyobb számban címkézik és reklámozzák táplálkozásra és egészségre vonat-
kozó állításokkal a Közösség területén. A fogyasztók magas szintű védelmének biztosítása és válasz-
tásuk megkönnyítése érdekében a forgalomba hozott termékeknek biztonságosnak kell lenniük, és
azokat megfelelő címkével kell ellátni.

(3) Az ilyen állításokra vonatkozó nemzeti előírások közötti különbségek akadályozhatják az élelmiszerek
szabad mozgását és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtenek. Ennek megfelelően közvetlen hatással
vannak a belső piac működésére. Következésképpen szükséges közösségi szabályok elfogadása az élel-
miszereken feltüntetett, táplálkozásra és egészségre vonatkozó állítások alkalmazásáról.

(4) Az általános címkézési előírásokat az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonat-
kozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (3) tartalmazza, amelyet a 2001/101/EK bizottsági irányelv (4) módosított.
A 2000/13/EK irányelv általánosan megtiltja a vásárló félrevezetésére alkalmas, illetve az élelmiszerek-
nek gyógyító hatást tulajdonító információk használatát. E rendelet kiegészíti a 2000/13/EK irányelv-
ben meghatározott általános alapelveket, valamint konkrét rendelkezéseket határoz meg a táplálkozásra
és egészségre vonatkozó állítások alkalmazását illetően a fogyasztók számára forgalmazott élelmiszerek
tekintetében.

(5) E rendelet nem vonatkozik azokra az egyszerű üzenetekre, amelyek bizonyos élelmiszerek, például a
gyümölcs, zöldség és olajos hal ajánlott mértékben történő egészséges fogyasztásának ösztönzése
céljából a közegészségügyi hatóságok által szervezett kampányokhoz kapcsolódnak, akár megjelen-
nek ezek a kereskedelmi kommmunikációban, akár nem.

(1) HL C 110., 2004.4.30., 18. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. május 26-i álláspontja.
(3) HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.
(4) HL L 310., 2001.11.28., 19. o.
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