
5. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az E 967 sor után a következő sorral egészül ki:

E 968 Eritritol

b) Az E 466 sor után a következő sorral egészül ki:

E 462 Etil-cellulóz

c) Az E 551 és az E 552 sorok harmadik oszlopa a következő mondattal egészül ki:

„Az E 551 esetében, az E 171 titán-dioxidban és az E 172 vasoxidokban és vas-hidroxidokban
(max. 90% a pigmenthez képest).”

6. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) A bevezető megjegyzés első, második és harmadik bekezdésében az „elválasztási élelmiszerek” sza-
vak helyébe a „feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek” szavak lépnek.

b) A 3. részben a címben az E 170 – 526, az E 500, az E 501, az E 503, az E 338, az E 410 – E 440,
az E 1404 – E 1450 és az E 1451 sorokban az „elválasztási élelmiszerek” szavak helyébe a „feldol-
gozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek” szavak lépnek.

c) A 4. rész E 471 sora után az alábbi sorral egészül:

E 473 Zsírsavak szacharóz észterei 120 mg/l Hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy amino-
savakat tartalmazó termékek

II. MELLÉKLET

A 94/35/EK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

a) Az E 420–E 967 sorok első oszlopa az „E 968” szóval egészül ki.

b) Az E 420–E 967 sorok második oszlopa az „Eritritol” szóval egészül ki.
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A szervezett bűnözés elleni küzdelem *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló
tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2005)0006 – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)0006) (1),

– tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

– tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a
Parlamenttel (C6-0061/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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