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Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach-wypełniaczach i
oponach ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-wypełniaczach i oponach (zmie-
niającej po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG) (COM(2004)0098 —

C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2004)0098) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedłożyła projekt
Parlamentowi (C5-0081/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (A6-0104/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowa-
dzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0036

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 czerwca 2005 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w olejach-wypełniaczach i oponach (zmieniającej po raz dwudziesty siódmy

dyrektywę Rady 76/769/EWG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

mając na uwadze, że:

(1) Opony są produkowane z użyciem olejów-wypełniaczy, które mogą zawierać różne ilości wielo-
pierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W procesie produkcji WWA mogą dostać
się do formy. W rezultacie mogą być one w różnych ilościach obecne w produkcie końcowym.
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(1) Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 30.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2005 r.


