
Alapanyag
Használati feltételek

Latin név Közismert név

Laricifomes officinales (Vill.: Fr)
Kotl. és Pouz
vagy
Fomes officinalis

Fehér agaricin gomba Az alapanyagból előállított aromaanyagok
és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező
élelmiszer-összetevők csak alkoholtartalmú
italok előállításához használhatók.

Hypericum perforatum Orbáncfű

Teucrium chamaedrys Sarlós gamandor

V. MELLÉKLET

A HŐKEZELÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT AROMAANYAGOK GYÁRTÁSI FELTÉTELEI ÉS A HŐKEZELÉSSEL
ELŐÁLLÍTOTT AROMAANYAGOK BIZONYOS ANYAGAINAK MAXIMÁLIS MÉRTÉKE

A. rész: Gyártási feltételek:

a) A feldolgozás során a termékek hőfoka nem haladhatja meg a 180°C-ot.

b) A hőkezelés időtartama 180°C-on nem haladhatja meg a 15 percet, illetve alacsonyabb hőfokon az
ennél hosszabb megfelelő időtartamot: a hőfok csökkenésekor 10°C-onként kell kétszeresére emelni a
melegítés idejét, a maximális idő 12 óra.

c) A feldolgozás során a pH-érték nem haladhatja meg a 8,0-t.

B. rész: Egyes anyagok maximális mértéke

Anyag Maximális mérték, μg/kg

2-amino-3,4,8-trimetilimidazo [4,5-f]-quinoxalina (4,8-DiMeIQx) 50

2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b]piridin (PhIP) 50

P6_TA(2007)0324

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az alkohol és az alkoholtartalmú
italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 92/84/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi

irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0486 – C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0486) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0319/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikke és az 52. cikk (3) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0148/2007),

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát;

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

P6_TA(2007)0325

Az európai létfontosságú infrastruktúrák *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az európai létfontosságú infrastruk-
túrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0787) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0053/2007),

– tekintettel a létfontosságú infrastruktúrák európai programjának elveiről szóló, 2005. december 1–2-i
tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú
infrastruktúra védelméről szóló, 2005. június 7-i ajánlására (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Mone-
táris Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
véleményére (A6-0270/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az
esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 124. E, 2006.5.25., 250. o.
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