
II. MELLÉKLET

A 2. CIKK C) PONTJA ÉS AZ 5. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI KISEGÍTŐ INFRASTRUKTÚRÁK
TÁMOGATÁSI FELTÉTELEI

(1) A kisegítő infrastruktúrák az alábbi feltételek teljesülése esetén jogosultak közösségi pénzügyi
támogatásra:

a) az akció infrastrukturális beruházást igényel egy, a közúti szállításról fuvart átterelő vagy közúti
áruszállítást kiküszöbölő szolgáltatás megvalósítása érdekében;

b) az infrastrukturális beruházás az akció kezdetétől számított 24 hónapon belül befejeződik;

c) a szállítási szolgáltatás vagy a forgalom-kiküszöbölés az infrastrukturális beruházás befejezése utáni
3 hónapon belül kezdetét veszi; a forgalmat kiküszöbölő akciók esetén ezen kívül a támogatási
megállapodás érvényességi ideje alatt a vállalt teljes forgalom-kiküszöbölést el kell érni;

d) a vonatkozó közösségi – különösen a környezetvédelmi – jogszabályok – tiszteletben tartása.

(2) Az 5. cikkben említett akciófajták mindegyikére megkötött megállapodás maximális időtartama
meghosszabbítható addig, amíg azt az infrastrukturális beruházás befejezése szükségessé teszi, de a teljes
időtartam semmi esetre sem haladhatja meg a 74 hónapot.

(3) Amennyiben e program alapján infrastruktúra-támogatás megpályázására került sor, más közösségi
program, különösen a transzeurópai közlekedési hálózatok iránymutatásairól szóló 1692/96/EK
határozat alapján ugyanarra az infrastrukturális elemre támogatás nem igényelhető.
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Egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való
védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapítá-
sáról szóló 999/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

irányuló javaslatról (COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270B(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0775) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,
amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0223/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0161/2006);

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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