
Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się następujące punkty:

[XX.] Następujące ftalany (lub inne numery CAS i EINECS
odpowiadające tym substancjom):
— ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
— nr CAS: 117-81-7
— nr EINECS: 204-211-0
— ftalan dibutylu (DBP)
— nr CAS: 84-74-2
— nr EINECS: 201-557-4
— ftalan benzylu-butylu (BBP)
— nr CAS: 85-68-7
— nr EINECS: 201-622-7

nie będą stosowane jako substancje lub składniki pre-
paratów w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do
masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabaw-
kach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.
Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające
te ftalany w stężeniu przekraczającym powyższy limit
nie będą wprowadzane do obrotu.

[XXa.] Następujące ftalany (lub inne numery CAS i EINECS
odpowiadające tym substancjom):
— ftalan diizononylu (DINP)
— nr CAS: 28553-12-0 i 68515-48-0
— nr EINECS: 249-079-5 i 271-090-9
— ftalan diizodecylu (DIDP)
— nr CAS: 26761-40-0 i 68515-49-1
— nr EINECS: 247-977-1 i 271-091-4
— ftalan dioktylu (DNOP)
— nr CAS: 117-84-0,
— nr EINECS: 204-214-7

nie będą stosowane jako substancje lub składniki pre-
paratów w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do
masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabaw-
kach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które
mogą być przez nie brane do ust.
Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawie-
rające te ftalany w stężeniu przekraczającym powyższy
limit nie będą wprowadzane do obrotu.

P6_TA(2005)0267

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej i inwestycji infrastrukturalnych (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)
0740) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, na mocy których Komisja przedłożyła projekt
Parlamentowi (C5-0643/2003),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i opinie Komisji Gospodar-
czej i Monetarnej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Żywności (A6-0099/2005),

1. zatwierdza projekt Komisji po poprawkach;

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

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

P6_TC1-COD(2003)0301

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2005 rw celu
przyjęcia dyrektywy 2005…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej działań na rzecz

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 95 tego Traktatu,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (3) była bardzo ważnym wkładem w utworzenie
rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa dostaw jest podsta-
wowym warunkiem pomyślnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a zgodnie z postanowieniami
wymienionej dyrektywy Państwa Członkowskie mogą nakładać na przedsiębiorstwa energetyczne
zobowiązania, między innymi dotyczące bezpieczeństwa dostaw. Te zobowiązania dotyczące usług
powszechnych powinny być określone możliwie jak najdokładniej i w sposób jak najbardziej precyzyjny
i nie powinny prowadzić do sytuacji, w której możliwości produkcyjne tworzone są w rozmiarze
przekraczającym ilość niezbędną do zapobiegania przerwom w dostawach energii dla odbiorców koń-
cowych.

(2) Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zwykle przewidywane w ramach okresów średniotermi-
nowych, na podstawie scenariuszy opracowywanych przez operatorów systemu przesyłowego lub
przez inne organizacje zdolne do ich sporządzenia na wniosek danego Państwa Członkowskiego.

(3) Konkurencyjny i jednolity rynek energii elektrycznej UE stwarza konieczność przygotowania przejrzys-
tych i niedyskryminacyjnych polityk bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zgodnych z wymo-
gami takiego rynku. Brak takich polityk w poszczególnych Państwach Członkowskich lub istotne róż-
nice pomiędzy politykami Państw Członkowskich mogłyby prowadzić do zakłóceń konkurencji.
Precyzyjne określenie zadań i obowiązków właściwych władz i samych Państw Członkowskich oraz
wszystkich właściwych uczestników rynku energetycznego jest w związku z tym kluczowe dla zagwa-
rantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i sprawnego funkcjonowania rynku wew-
nętrznego, jednocześnie unikając stwarzania przeszkód dla nowych przedsiębiorstw wchodzących na
rynek, takich jak spółki produkujące lub dostarczające energię elektryczną w Państwie Członkow-
skim, które niedawno rozpoczęły swoją działalność w tym Państwie Członkowskim oraz unikając
wywoływania zakłóceń wewnętrznego rynku energii elektrycznej lub istotnych trudności dla uczestni-
ków rynku, w tym przedsiębiorstw, które mają niewielki udział w rynku, takich jak producenci i
dostawcy o bardzo niewielkim udziale we właściwym rynku wspólnotowym.

(1) Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 119.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2005 r.
(3) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/85/WE (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 10).
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