
2. A 20. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. cikk a következőképpen módosul:

Az első mondatban a „2005. január 3-nál nem később” helyébe „2007. január 3-nál nem később” lép;

b) a (3) bekezdést törölni kell.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2005. december 31-ig életbe léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul
közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. január 3-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy
azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok
határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2005)0403

Transzeurópai közlekedési és energiahálózatok ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai közlekedési- és energiahálózatok
területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól és a 2236/95/EK
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2004)0475 – C6-0086/2004 – 2004/0154(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0475) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 156. cikkére, amely
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0086/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0283/2005),

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. rámutat arra, hogy a 2006. utánra vonatkozó jogalkotási javaslatban szereplő előirányzatok a követ-
kező többéves pénzügyi tervről való döntéstől függenek;

4. felhívja a Bizottságot, hogy amint a következő többéves pénzügyi terv elfogadásra kerül, nyújtson be
javaslatot a javasolt rendelet végrehajtásához szükséges pénzügyi referenciaösszeg módosítására, amennyiben
szükséges;

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

P6_TC1-COD(2004)0154

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. október 26-án került elfogadásra a
transzeurópai közlekedési- és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás
nyújtásának általános szabályairól és a 2236/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló

…/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 156. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

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

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

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

mivel:

(1) Az Európai Tanács 2002. március 15-i és 16-i barcelonai ülésének következtetései kiemelték, hogy az
energia- és közlekedési szektorban létesített nagy teherbírású és jól integrált hálózatok az európai
belső piac alappillérét képezik, és hogy a meglévő hálózatok optimális kihasználása és a hiányzó
szakaszok pótlása kulcsfontosságú a hatékonyság és versenyképesség növelése, a megfelelő minőségi
szint garantálása valamint a torlódások csökkentése, és ez által az életképesség hosszú távú fenntar-
tása szempontjából. E célkitűzések az állam- és kormányfők által a 2000. március 23–24-i lisszaboni
Európai Tanácson jóváhagyott és a későbbiek során rendszeresen megerősített közös stratégia részét
képezik.

(2) A 2003. december 12-i és 13-i Európai Tanács kezdeményezte a növekedés érdekében történő közös-
ségi fellépést és felszólította a Bizottságot, hogy a jövőben kiadásait az infrastrukturális eszközökre,
nevezetesen a transzeurópai hálózatok infrastruktúrájába történő beruházásokra összpontosítsa, mely-
nek prioritást élvező projektjei a belső piaci kohézió erősítésének kulcsfontosságú elemei.

(3) A hatékony transzeurópai összeköttetések, különösen a határokat átszelő szakaszok megvalósításában
tapasztalható késés komolyan veszélyeztetheti az Unió és a periferikus tagállamok, illetve régiók ver-
senyképességét, mely utóbbiak emiatt nem tudják vagy nem fogják tudni teljes mértékben élvezni az
egységes belső piac előnyeit.

(1) HL C 234., 2005.9.22., 69. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. október 26-i álláspontja.
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