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A tej- és tejtermékpiac közös szervezésének kiegészítő szabályairól szóló
2597/97/EK rendelet módosítása *

Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i jogalkotási állásfoglalása a tej- és tejtermékpiac közös
szervezésének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő szabályairól szóló 2597/97/EK rendelet
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0058 – C6-0085/2007 –

2007/0027(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0058),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0085/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0284/2007),

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. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyebben el tud-
janak igazodni, az ilyen termékeket nem teljes tejként, félzsíros
tejként vagy fölözött tejként kell forgalomba hozni, hanem zsír-
tartalmukat százalékban világosan fel kell tüntetni a csomago-
láson.

(4) Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyebben el tud-
janak igazodni, az ilyen termékeket nem teljes tejként, félzsíros
tejként vagy fölözött tejként kell forgalomba hozni, hanem a
közvetlenül termék leírása mellett a tejzsírtartalmukat száza-
lékban egyértelműen fel kell tüntetni a csomagoláson.

2. módosítás
1. CIKK

3. cikk (1) bekezdése, második albekezdés (2597/97/EK rendelet)

Az első albekezdés b), c) és d) pontjában megállapított, a zsír-
tartalomra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő hőke-
zelt tej tekinthető fogyasztói tejnek, amennyiben zsírtartalmát
világosan és könnyen olvasható formában feltüntetik a

Az első albekezdés b), c) és d) pontjában megállapított, a zsír-
tartalomra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő hőke-
zelt tejet az élelmiszerek címkézésére, csomagolására és reklá-
mozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

C 187 E/152 HU 2008.7.24.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. szeptember 5., szerda



csomagoláson a „zsírtartalma …%” formában. Az ilyen típusú
tej nem nevezhető teljes tejnek, félzsíros tejnek vagy fölözött
tejnek. A tagállamok engedélyezhetik termelőiknek, hogy a
zsírtartalmat a „zsírtartalma …% + 0,2%” formában tüntes-
sék fel.

szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) rendelkezéseinek figyelembevételével abban
az esetben kell fogyasztói tejnek tekinteni, ha zsírtartalmát
világosan és könnyen olvasható formában, és közvetlenül a ter-
mék leírása mellett feltüntetik a csomagoláson a „tej …% zsír”
formában. Az ilyen típusú tej nem nevezhető teljes tejnek, fél-
zsíros tejnek vagy fölözött tejnek.

(1) HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2006/142/EK bizott-
sági irányelvvel (HL L 368., 2006.12.23., 110. o.) módosított
irányelv.
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A légiközlekedés biztonsága (a folyadékok légi járművekre történő felvitele)

Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i állásfoglalása az egységes légiközlekedés-védelmi köve-
telményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK
bizottsági rendeletet módosító (a folyadékok légi járművekre történő felviteléről szóló)

1546/2006/EK bizottsági rendeletről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a polgári légi közlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló 2002.
december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

– tekintettel a Bizottságnak a 2320/2002/EK rendelet módosítására irányuló javaslatára
(COM(2005)0429),

– tekintettel az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézke-
dések meghatározásáról szóló, 2003. április 4-i 622/2003/EK bizottsági rendeletre (2),

– tekintettel az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézke-
dések meghatározásáról szóló 622/2003/EK bizottsági rendeletet módosító (a folyadékok légi jármű-
vekre történő felviteléről szóló) 2006. október 4-i 1546/2006/EK bizottsági rendeletre (3),

– tekintettel a B6-0004/2007, a B6-0005/2007, a B6-0006/2007, a B6-0007/2007 és a B6-0008/2007
sz. szóbeli választ igénylő kérdésekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

1. támogat a légi közlekedés terén minden olyan terrorveszély elleni biztonsági intézkedést, amelyet
realisztikusan a kockázat minimálisra csökkentése érdekében hoztak, és amely nem aránytalan mértékű;

2. rámutat arra, hogy a kézipoggyászokban található folyadékok kiszűrésére használt röntgenkészülék
nem képes kimutatni a folyékony robbanóanyagot, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokoz-
zák erőfeszítéseiket a folyékony robbanóanyagok kimutatására alkalmas hatékony eszközök kifejlesztésére
irányuló kutatások támogatására;

(1) HL L 355., 2002.12.30., 1. o.
(2) HL L 89., 2003.4.5., 9. o.
(3) HL L 286., 2006.10.17., 6. o.
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