
DODATEK V DO ZAŁĄCZNIKA II

Przykład znaku homologacji typu WE

(a ≥ 12mm)

Urządzenie, oznaczone zamieszczonym powyżej znakiem homologacji typu WE, należy do systemu
ochrony przed uderzeniami czołowymi homologowanego przez Niemcy (e1) zgodnie z niniejszą dyrektywą
(01) i ma podstawowy numer homologacji1471.

Gwiazdka oznacza, że dany system ochrony przed uderzeniami czołowymi został dopuszczony do badania
udaru nogi, na które zezwala pkt 3.1 załącznika I. Jeżeli oznaczenie to nie zostanie przyznane, gwiazdkę
zastępuje odstęp.

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY DO DYREKTYWY 70/156/EWG

W dyrektywie 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku I dodaje się następujące punkty:

„9. [24] System ochrony przed uderzeniami czołowymi

9. [24].1 Dostarcza się szczegółowy opis, włączając zdjęcia i/lub rysunki pojazdu, odnoszące się do
struktury, wymiarów, właściwych linii odniesienia i materiałów, z których wykonany jest sys-
tem ochrony przed uderzeniami czołowymi oraz przednia część pojazdu.

9. [24].2 Dostarcza się szczegółowy opis, włączając zdjęcia i/lub rysunki, metody zamocowania sys-
temu ochrony przed uderzeniami czołowymi na pojeździe. Opis ten musi zawierać wymiary
wszystkich śrub oraz wymagane momenty dokręcania.”

2. W załączniku III, część I, sekcja A dodaje się następujące punkty:

„9. [24]

9. [24].1 Dostarcza się szczegółowy opis, włączając zdjęcia i/lub rysunki pojazdu, odnoszące się do
struktury, wymiarów, właściwych linii odniesienia i materiałów, z których wykonany jest sys-
tem ochrony przed uderzeniami czołowymi oraz przednia część pojazdu.

9. [24].2 Dostarcza się szczegółowy opis, włączając zdjęcia i/lub rysunki, metody zamocowania sys-
temu ochrony przed uderzeniami czołowymi na pojeździe. Opis ten musi zawierać wymiary
wszystkich śrub oraz wymagane momenty dokręcania.”
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3. W części I załącznika IV dodaje się następującą pozycję:

Przedmiot Nr
dyrektywy

Odniesienie w
Dzienniku Urzędo-

wym

Stosowanie

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

[60]. System ochrony
przed uderzeniami
czołowymi

[…./…/WE] L …, …, str. … X (1) - - X - -

(1) dopuszczalna masa maksymalna nieprzekraczająca 3,5 tony.

4. W załączniku XI wprowadza się następujące zmiany:

a) W dodatku 1 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr
dyrektywy

M1 ≤ 2 500
kg (1)

M1 > 2 500
kg (1) M2 M3

[60] System ochrony przed
uderzeniami czołowymi

[…/…/WE] X X (1) - -

(1) dopuszczalna masa maksymalna nieprzekraczająca 3,5 tony.

b) W dodatku 2 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr
dyrektywy M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

[60] System ochrony przed
uderzeniami czołowymi

[…/…/WE] - - - - - - - - - -

c) W dodatku 3 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr
dyrektywy M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

[60] System ochrony przed
uderzeniami czołowymi

[…/…/WE] - - - - - - - - -

P6_TA(2005)0201

Wartości odżywcze i właściwości zdrowotne środków spożywczych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącego informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdro-

wotnych środków spożywczych (COM(2003)0424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2003)0424) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, na mocy których Komisja przedstawiła projekt w
Parlamencie (C5-0329/2003),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji ds. Rynku
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0128/2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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