
(6) A szállítási rendszerüzemeltetők valamennyi kapacitás-lekötési szerződésről és minden egyéb, a
rendelkezésre álló kapacitások kiszámításával és hozzáférésükkel kapcsolatos lényeges olyan infor-
mációról tényleges nyilvántartást vezetnek, amelyhez az illetékes nemzeti hatóságoknak feladataik
ellátása érdekében hozzá kell férniük.

(7) A szállítási rendszerüzemeltetők a rendelkezésre álló szolgáltatások díjának számítására, valamint
a rendelkezésre álló kapacitás on-line ellenőrzésére felhasználóbarát eszközöket biztosítanak.

(8) Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltetők az (1), (3) és (7) bekezdéssel összhangban nem tud-
nak információt közzé tenni, konzultálnak az illetékes nemzeti hatóságokkal és a lehető leghama-
rabb – de legkésőbb 2006. december 31-ig – végrehajtási cselekvési tervet állítanak össze.

P6_TA(2005)0062

Szociális biztonsági rendszerek ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapítá-
sáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfoga-
dására irányuló tanácsi közös álláspontról (12062/3/2004 — C6-0189/2004 — 2003/0184(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12062/3/2004 — C6-0189/2004),

— tekintettel a Bizottság által a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott javaslattal kapcsolatos parlamenti
álláspontra az első olvasatban (1) (COM(2003)0468) (2),

— tekintettel a módosított javaslatra (COM(2004)0314) (2),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

— tekintettel eljárási szabályzatának 67. cikkére,

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlására
(A6-0003/2005),

1. a közös álláspontot jóváhagyja;

2. utal a Bizottság által az 1408/71/EGK rendelet IIa. mellékletével kapcsolatban a Tanács közös állás-
pontjának elfogadásával egyidejűleg tett nyilatkozatot (3);

3. megállapítja, hogy a jogi aktust a közös állásponttal összhangban fogadták el;

4. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdése értelmében a jogi aktust a Tanács
elnökével együtt lássa el kézjegyével;

5. utasítja főtitkárát, hogy miután megerősítést nyert, hogy valamennyi eljárást megfelelően lezártak, lássa
el kézjegyével a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben tegye közzé az Európai Unió Hivatalos
Lapjában;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 102. E, 2004.4.28., 804. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) 13940/2004 ADD 1.
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