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Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. december 11-én került elfoga-
dásra a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról

szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja mege-
gyezik a végleges jogszabállyal: 2008/50/EK irányelv)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINŐSÉGÉRŐL
ÉS A TISZTÁBB LEVEGŐT EURÓPÁNAK ELNEVEZÉSŰ PROGRAMRÓL SZÓLÓ ÚJ IRÁNYELV

ELFOGADÁSÁHOZ

A Bizottság tudomásul veszi a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű
programról szóló irányelvnek a Tanács és az Európai Parlament által elfogadott szövegét. A Bizottság meg-
állapítja különösen, hogy az Európai Parlament és a tagállamok az irányelv 22. cikkének (4) bekezdésében és
(16) preambulumbekezdésében nagy jelentőséget tulajdonítanak a légszennyező kibocsátásoknak a kibocsátás-
forrásnál történő csökkentésére irányuló közösségi intézkedéseknek.

A Bizottság felismeri annak szükségességét, hogy mérsékelni kell a káros szennyezőanyagok kibocsátásának
mértékét, ha jelentős előrelépést kívánunk tenni a hatodik környezetvédelmi cselekvési program célkitűzé-
seinek elérése felé. A levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiára vonatkozó bizottsági közlemény szá-
mos lehetséges közösségi intézkedést határoz meg. A stratégia elfogadása óta jelentős előrelépések történtek
ezen intézkedések, illetve egyéb intézkedések terén:

– A Tanács és a Parlament már elfogadta a kipufogógázok mennyiségének korlátozását célzó új jogi sza-
bályozást a könnyű tehergépjárművek tekintetében.

– A Bizottság új jogszabályjavaslatot fogadott el a közösségi ipari kibocsátással kapcsolatos szabályozás
hatékonyságának növelése érdekében, amely érinti majd többek között az intenzív mezőgazdasági tevé-
kenységet végző üzemeket, valamint intézkedéseket tartalmaz a kisebb ipari tüzelőberendezésekre
vonatkozóan.

– A Bizottság új jogszabályjavaslatot fogadott el a nehéz tehergépjárművekbe épített motorok kipufogó-
gáz-mennyiségének korlátozására.

– 2008-ban a Bizottság olyan új jogszabályjavaslatokat kíván előirányozni,

– amelyek tovább csökkentik a tagállamok által engedélyezett nemzeti kibocsátási határértékeket a fő
szennyezőanyagok vonatkozásában;

– csökkentik a benzinüzemű gépkocsik töltőállomásokon való tankolásával járó kibocsátásokat;

– szabályozzák a tüzelőanyagok kéntartalmát, beleértve a hajózási tüzelőanyagokat is.

– Előkészületek folynak továbbá az alábbi intézkedések megvalósíthatóságának vizsgálatára:

– az ökotervezés javítása, a háztartási bojlerek és vízmelegítők kibocsátásának csökkentése;

– a festékek, lakkok és jármű-utánfényezésre szolgáló termékek oldószertartalmának csökkentése;

– a nem közúti, mozgó gépek kipufogógáz-mennyiségének csökkentése, ezzel párhuzamosan az ala-
csony kéntartalmú, nem közúti tüzelőanyagok használatából származó előnyök maximalizálása,
amint arra a Bizottság már korábban is javaslatot tett.
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– A Bizottság továbbra is igyekszik nyomást gyakorolni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetre (IMO) a
hajók kibocsátásának számottevő csökkentése érdekében, és kész közösségi intézkedésekre vonatkozó
javaslatokat előterjeszteni, amennyiben az IMO – a tervektől eltérően – nem állna elő megfelelően
ambiciózus javaslatokkal 2008-ra nézve.

Ugyanakkor a Bizottság elkötelezett a hatékonyabb jogi szabályozással kapcsolatos kezdeményezések célki-
tűzéseinek megvalósítása és annak szükségessége mellett, hogy javaslatait a hatások és előnyök átfogó vizs-
gálata révén alátámassza. E tekintetben és az EK-Szerződéssel összhangban a Bizottság továbbra is vizsgálja
az új jogi szabályozásra irányuló javaslattétel szükségességét, fenntartva annak jogát, hogy eldöntse, alkalmas
volna-e bármely ez irányú javaslat előterjesztése, és ha igen, mely időpontban.

P6_TA(2007)0597

A közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága (átdolgozás) ***I

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0783),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 156. és 71. cikkére, amely alapján a
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0474/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0345/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

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

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

P6_TC1-COD(2006)0273

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. december 11-én került elfogadásra a
vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott szöveg)

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik
a végleges jogszabállyal: 2008/57/EK irányelv)
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