
A 3. cikk (j) pontja i) alpontjának negyedik francia bekezdéséhez

A komplex motoros meghajtású légi jármű meghatározása kapcsán a Bizottság fel fogja mérni, hogy a piacra
milyen gazdasági hatással lenne, ha a gázturbinás sugárhajtóművel felszerelt repülőgépeket, illetve a több
mint egy turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező repülőgépeket is belefoglalnák ebbe a meghatározásba, és
fel fogja kérni az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, hogy ellenőrizze, mennyire teljesítik ezek a jár-
művek a biztonsági követelményeket.

A II. melléklet e) pontjához (ultrakönnyű légi járművek)

A Bizottság fel fogja kérni az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, hogy minden érdekelttel folyatasson
hivatalos konzultációkat, és nyújtsa be a II. melléklet e) pontjának megváltoztatására irányuló, indokolással
ellátott véleményét azzal a céllal, hogy e pontba, ha szükséges, belefoglalják a 600 kg-nál könnyebb ultra-
könnyű légi járműveket.
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Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állítások ***I

Az Európai Parlament 2007. december 12-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosítá-
sáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0368 –

C6-0200/2007 – 2007/0128(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0368),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0200/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0464/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lénye-
gesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A formatervezési minták jogi védelme ***I

Az Európai Parlament 2007. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a formatervezési minták oltal-
máról szóló 98/71/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irá-

nyuló javaslatról (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0582),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0119/2004),
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