
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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1. przyjmuje projekt Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji, aby ponownie przedstawiła sprawę Parlamentowi, jeżeli zamierza istotnie zmie-
nić projekt lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2003)0165

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 maja 2005 r. w
celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie infor-

macji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków spożywczych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zróżnicowana i zrównoważona dieta jest warunkiem dobrego zdrowia. Pojedyncze produkty w
porównaniu z całą dietą mają jedynie relatywne znaczenie, a dieta jest tylko jednym z wielu czynni-
ków wpływających na rozwój niektórych chorób ludzkich. Inne czynniki takie jak wiek, uwarunko-
wania genetyczne, poziom aktywności fizycznej, palenie tytoniu i zażywanie innych narkotyków,
warunki środowiskowe i stres mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na niektóre choroby. Wszystkie
te czynniki należy wziąć pod uwagę w zaleceniach Unii Europejskiej w obszarze zdrowia.

(2) Istnieje coraz więcej środków spożywczych, etykietowanych i reklamowanych we Wspólnocie przy
użyciu informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych. Dla zapewnienia wyso-
kiego poziomu ochrony konsumentów i ułatwienia im wyboru wprowadzane na rynek produkty
muszą być bezpieczne i odpowiednio etykietowane.

(3) Różnice między przepisami krajowymi odnoszącymi się do takich informacji mogą utrudniać swo-
bodny przepływ środków spożywczych i stwarzać nierówne warunki konkurencji. Wywierają zatem
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Konieczne jest więc przyjęcie przepisów
wspólnotowych w sprawie zamieszczania informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdro-
wotnych środków spożywczych.

(4) Ogólne przepisy w sprawie etykietowania zawarte są w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w
zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (3), zmienionej dyrektywą 2001/
101/WE Komisji (4). Dyrektywa 2000/13/WE ogólnie zakazuje umieszczania informacji, które wprowa-
dzałyby nabywcę w błąd lub przypisywały żywności właściwości lecznicze. Niniejsze rozporządzenie
powinno uzupełniać przepisy ogólne określone w dyrektywie 2000/13/WE i ustanowić szczegółowe
przepisy dotyczące umieszczania informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych
w odniesieniu do środków spożywczych, przekazywanych jako takie konsumentowi.

(5) Niniejsze rozporządzenie nie powinno stosować się do prostych informacji, zarówno włączonych do
komunikatów handlowych, jak i pozostałych, związanych z kampaniami prowadzonymi przez władze
odpowiedzialne za służbę zdrowia i mającymi na celu zachęcenie do spożywania zdrowych produk-
tów spożywczych, na przykład zalecanych ilości owoców, warzyw lub tłustych ryb.

(1) Dz.U. C 110 z 30.4.2004, str. 18.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r.
(3) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str.

15).
(4) Dz.U. L 310 z 28.11.2001, str. 19.
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