
1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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Jakość wody w kąpieliskach ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczą-
cego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania jakością wody
w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (12884/1/2004 — C6-0006/2005 — 2002/0254

(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (12884/1/2004 — C6-0006/2005),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) w sprawie projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2002)0581) (2),

— uwzględniając zmieniony projekt (COM(2004)0245) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska, Zdro-
wia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0102/2005);

1. zatwierdza wspólne stanowisko ze zmianami;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 115.
(2) Dz.U. C 45 E z 25.2.2003, str. 127.
(3) Dotychczas nieopulikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2002)0254

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 10 maja 2005 r. w celu
przyjęcia dyrektywy 2005/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania jakością

wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

(1) Dz.U. C 45 E z 25.2.2003, str. 127.
(2) Dz.U. C 220 z 16.9.2003, str. 39.
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