
Materiał źródłowy
Warunki stosowania

Nazwa łacińska Nazwa zwyczajowa

Laricifomes officinales (Vill.: Fr)
Kotl. et Pouz
lub
Fomes officinalis

Pniarek lekarski (modrzewnik
lekarski)

Środków aromatyzujących i składników
żywności o własnościach aromatyzujących,
wytwarzanych z danego materiału źródło-
wego, można używać wyłącznie do
wytwarzania napojów alkoholowych.

Hypericum perforatum Dziurawiec zwyczajny

Teucrium chamaedrys Ożanka właściwa

ZAŁĄCZNIK V

WARUNKI WYTWARZANIA ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO
ORAZ NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W ŚRODKACH AROMA-

TYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO

Część A: Warunki wytwarzania:

a) Temperatura produktów podczas przetwarzania nie może przekraczać 180°C.

b) Czas trwania procesu obróbki cieplnej w temperaturze 180°C nie może przekraczać 15 minut, nato-
miast w przypadku niższych temperatur może być odpowiednio dłuższy, tj. każdorazowo w przypadku
obniżenia temperatury o 10°C można podwoić czas przetwarzania na ciepło, przy czym maksymalny
czas trwania procesu wynosi 12 godzin.

c) Wartość pH podczas przetwarzania nie może przekraczać 8,0.

Część B: Najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji

Substancja
Najwyższe dopuszczalne

poziomy
μg / kg

2-amino-3,4,8-trimetylo-imidazo [4,5-f] chinoksalina (4,8-DiMeIQx) 50

2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazolo [4,5-b] pirydyna (PhIP) 50

P6_TA(2007)0324

Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku
akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/

0165(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0486) (1),

— uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0319/
2006),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 oraz art. 52 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0148/2007),

1. odrzuca wniosek Komisji;

2. wzywa Komisję do wycofania wniosku;

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

P6_TA(2007)0325

Rozpoznanie i wyznaczenie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena
potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury kry-
tycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony (COM(2006)0787 — C6-0053/

2007 — 2006/0276(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0787) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0053/2007),

— uwzględniając konkluzje Rady z dnia 1 i 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasad rozpoznania i wyznaczenia
europejskiej infrastruktury krytycznej,

— uwzględniając zalecenie Parlamentu z dnia 7 czerwca 2005 r. skierowane do Rady Europejskiej i do
Rady UE, w sprawie ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (2),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz
Komisji Transportu i Turystyki (A6-0270/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia
4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, str. 250.
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