
– 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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