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Gépjárművek ülései és fejtámlái ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a gépjárművek ülései-
ről, azok rögzítéseiről és a fejtámlákról szóló 74/408/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (11935/3/2004 – C6-0031/2005 –

2003/0128(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11935/3/2004 – C6-0031/2005) (1),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0361) vonat-
kozó első olvasatbeli álláspontjára (2),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0115/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 111. E, 2005.5.11., 33. o.
(2) HL C 91. E, 2004.4.15., 487. o.

P6_TC2-COD(2003)0128

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra a
gépjárművek üléseiről, azok rögzítéseiről és a fejtámlákról szóló 74/408/EGK tanácsi irányelv módo-

sításáról szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően eljárva (2),

mivel:

(1) Kutatások kimutatták, hogy a biztonsági övek és az utasbiztonsági rendszerek használata hozzájárulhat
a halálos kimenetelű balesetek számának, valamint baleset esetén a sérülés súlyosságának jelentős
csökkenéséhez, még a jármű felborulása esetén is. Ezek beszerelése valamennyi járműkategóriába min-
den bizonnyal fontos lépést jelent majd a közúti közlekedésbiztonság javítása, és következésképpen az
emberéletek megmentése terén.

(2) A társadalomnak jelentős hasznára válik, ha minden járművet biztonsági övvel szerelnek fel.

(1) HL C 80., 2004.3.30., 6. o.
(2) Az Európai Parlament 2003. december 17-i álláspontja (HL C 91. E, 2004.4.15., 487. o.), a Tanács 2005. január 24-i

közös álláspontja (HL C 111. E, 2005.5.11., 33. o.) és az Európai Parlament 2005. május 26-i álláspontja.
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