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Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő pontokkal egészül ki:

[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az anyagot jelző CAS-
és EINECS-szám):
– di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)
– CAS-szám: 117-81-7
– Einecs-szám: 204-211-0
– dibutil-ftalát (DBP)
– CAS-szám: 84-74-2
– Einecs-szám: 201-557-4
– benzil-butil-ftalát (BBP)
– CAS-szám: 85-68-7
– Einecs-szám: 201-622-7

Nem használható anyagként vagy készítmények össze-
tevőjeként, a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál
nagyobb koncentrációval játékokban és gyermekápolási
cikkekben.
A fent említett határértéknél magasabb koncentráció-
ban ilyen ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy gyer-
mekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az anyagot jelző
CAS- és EINECS-szám):
– diizononil-ftalát (DINP)
– CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
– Einecs-szám: 249-079-5 és 271-090-9
– diizodecil-ftalát (DIDP)
– CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
– Einecs-szám: 247-977-1 és 271-091-4
– di-n-oktil-ftalát (DNOP)
– CAS-szám: 117-84-0
– Einecs-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy készítmények össze-
tevőjeként, a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál
nagyobb koncentrációval az olyan játékszerekben és
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a gyermekek
szájba vehetik.
A fent említett határértéknél magasabb koncentráció-
ban ilyen ftalátokat tartalmazó játékok vagy gyermek-
ápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.

P6_TA(2005)0267

A villamosenergia-ellátás biztonsága és az infrastrukturális beruházások ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastruk-
turális beruházások védelmét célzó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre

irányuló javaslatról (COM(2003)0740 – C5-0643/2003 – 2003/0301(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2003)0740) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amely alapján
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C5-0643/2003),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris
Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére
(A6-0099/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

P6_TC1-COD(2003)0301

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. július 5-én került elfogadásra a villa-
mosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről

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

(EGT vonatkozású szöveg)

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 Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A villamosenergia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) jelentősen hozzájárult a villamosenergia belső piacának létre-
hozásához. Az ellátás magas szintű biztonságának garantálása a belső piac sikeres működésének kulcs-
fontosságú célja és az irányelv biztosítja a tagállamok számára annak lehetőségét, hogy közszolgáltatási
kötelezettségeket rójanak a villamosenergia-ipari vállalkozásokra, többek között az ellátás biztonsága
területén. Ezeket a közszolgáltatási kötelezettségeket a lehető legpontosabban és legszigorúbban meg
kell határozni, és nem vezethetnek olyan termelési kapacitás kialakításához, amely meghaladja a villa-
mosenergia végső fogyasztók felé történő elosztása indokolatlan megszakadásának megakadályozásá-
hoz szükséges szintet.

(2) Általában a villamosenergia iránti kereslet középtávú előrejelzése tagállami kérésre átviteli rendszer-
üzemeltetők vagy egyéb, összeállításukra képes szervezetek által kidolgozott forgatókönyvek alapján
kerül kidolgozásra.

(3) A versenyképes egységes villamosenergia-piachoz szükségesek az ilyen piac követelményeivel össze-
egyeztethető, átlátható és megkülönböztetéstől mentes politikák a villamosenergia-ellátás biztonságáról.
Az ilyen tagállami politikák hiánya, illetve a tagállamok politikái közötti jelentős eltérések a verseny
torzulásához vezethetnek. Az illetékes hatóságok, valamint maguk a tagállamok és valamennyi érin-
tett piaci szereplő szerepének és felelősségének egyértelmű meghatározása alapvető fontosságú a vil-
lamosenergia-ellátás biztonságának és a belső piac megfelelő működésének garantálásához, ugyanak-
kor ezzel egyidejűleg az új belépők – mint például a valamely tagállamban villamosenergiát termelő
vagy szolgáltató vállalatok, amelyek a közelmúltban kezdték meg a működésüket ebben a tagállam-
ban – előtti akadályok, és a villamosenergia belső piacán jelentkező torzulások, illetve a piaci szerep-
lők, beleértve a kis piaci részesedéssel rendelkező vállalatokat, mint például a vonatkozó közösségi
piacon nagyon kis részesedéssel rendelkező termelők vagy szolgáltatók előtt álló nehézségek elhárítá-
sához.

(1) HL C 120., 2005.5.20., 119. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. július 5-i álláspontja.
(3) HL L 176., 2003.7.15., 37. o. A 2004/85/EK tanácsi irányelvvel módosított irányelv (HL L 236., 2004.7.7., 10. o.).
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