
P6_TA(2005)0494

Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia we
Wspólnocie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz uchylenie rozporzą-

dzenia Rady (WE) nr 3051/95 (6919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (6919/1/2005 — C6-0269/2005),

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedsta-
wionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0767) (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki
(A6-0325/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego,
zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem
Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

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

(1) Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, s. 565.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0495

Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w sprawie
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz
odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (5694/5/2005 —

C6-0268/2005 — 2003/0282(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5694/5/2005 — C6-0268/2005),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0723) (2),

(1) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 355.
(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podstawy prawnej,

— uwzględniając art. 62 oraz art. 35 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu-
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0335/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

P6_TC2-COD(2003)0282

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumu-
latorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, jak również
jego art. 95 ust. 1 w związku z art. 4, 5 i 18 niniejszej dyrektywy,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno — Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wskazanym jest, aby zharmonizować środki krajowe dotyczące baterii i akumulatorów oraz odpa-
dów w postaci baterii i akumulatorów. Podstawowym celem niniejszej dyrektywy jest zminimalizo-
wanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów na
środowisko, a tym samym przyczynienie się do ochrony, utrzymania i poprawy jakości środowiska.
Dlatego też podstawę prawną stanowi art. 175 ust. 1 Traktatu. Jednakże właściwym jest również
podjęcie środków na poziomie Wspólnoty na podstawie art. 95 ust. 1 Traktatu w celu zharmonizo-
wania wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymo-
gów dotyczących ich etykietowania oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wew-
nętrznego i uniknięcia zniekształcenia konkurencji w ramach Wspólnoty.

(1) Dz.U. C 96 z 21.4.2004, str. 29.
(2) Dz.U. C 117 z 30.4.2004, str. 5.
(3) Dz.U. C 121 z 30.4.2004, str. 35.
(4) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 355), wspólne

stanowisko Rady z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.U. C 264 z 25.10.2005, str. 1) oraz stanowisko Parlamentu Europej-
skiego z dnia 13 grudnia 2005 r.
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