
(4) Ponieważ pasmo 169,4 do 169,8 MHz jest właściwe dla zastosowań służących osobom upośledzonym
lub niepełnosprawnym, i biorąc pod uwagę to, że promowanie takich zastosowań jest jednym z celów
polityki wspólnotowej wraz z ogólnym celem zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego,
Komisja na mocy art. 4 ust. 2 decyzji o spektrum radiowym upoważniła Europejską Konferencję Admi-
nistracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (dalej zwaną „CEPT”) do zbadania m.in. zastosowań zwią-
zanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych.

(5) Zgodnie z upoważnieniem CEPT opracowała nowy plan częstotliwości i rozkładu kanałów umożliwia-
jący dzielenie pasma przez sześć typów preferowanych zastosowań dla celów różnych potrzeb polityki
Wspólnoty.

(6) Z tych powodów oraz zgodnie z celami decyzji o spektrum radiowym dyrektywa 90/544/EWG
powinna zostać uchylona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się dyrektywę 90/544/EWG ze skutkiem od dnia … (1)

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Euro-
pejskich.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(1) Dz.U.: proszę wstawić datę opublikowania niniejszej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0419

Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion (COM(2005)0384 — C6-0285/

2005 — 2005/0164(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0384) (1),

— uwzględniając art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała
się z Parlamentem (C6-0285/2005),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0295/2005),

(1) Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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1. zatwierdza wniosek Komisji,

2. zwraca się do Rady z prośbą o informację w przypadku, gdy uznałaby ona za stosowne oddalić się od
przyjętego przez Parlament tekstu;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, w przypadku, gdy uznałaby ona za
stosowne zmienić w sposób znaczący wniosek Komisji;

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

P6_TA(2005)0420

Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze chmielu (COM(2005)0386 — C6-0287/

2005 — 2005/0162(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0386) (1),

— uwzględniając artykuł 36 i artykuł 37, ustęp 2, akapit trzeci Traktatu WE, na mocy których Rada
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0287/2005),

— uwzględniając artykuł 51 i artykuł 43, ustęp 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0299/2005),

1. zatwierdza wniosek 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 wniosku Komisji;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0421

Wspólna organizacja rynku wina *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku

wina (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0395) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0286/
2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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