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Poprawka 12 

Wniosek rozporządzenia — akt zmieniający 
Artykuł 1 — punkt 3 — litera (b) 

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 
Artykuł 6 — ustęp 3 

„W drodze odstępstwa od pierwszego akapitu ustępu 3 przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne służące stosowaniu 
pierwszego akapitu ustępu 1 niniejszego artykułu są przyj
mowane najpóźniej do dnia 31.12.09 r. Niezwłocznie powia
domią o tym Komisję i Europejski Bank Centralny.” 

„W drodze odstępstwa od pierwszego akapitu ustępu 3 przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne służące stosowaniu 
pierwszego akapitu ustępu 1 niniejszego artykułu są przyj
mowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. Niezwłocznie 
powiadomią o tym Komisję i Europejski Bank Centralny.” 

Poprawka 13 
Wniosek rozporządzenia — akt zmieniający 

Artykuł 1 — punkt 3a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 

Artykuł 7 — ustęp 2 — tiret 3a (nowe) 

3a. W art. 7 ust. 2 dodaje się następujące tiret: 
„— przy opracowywaniu i promowaniu działań szkolenio

wych i informacyjnych, takich jak broszur informacyj
nych oraz seminariów szkoleniowych, skierowanych do 
obywateli i konsumentów, dotyczących ryzyka, z jakim 
wiąże się fałszowanie pieniędzy, środków ochrony 
banknotów i monet euro oraz właściwych organów, 
z którymi należy się kontaktować w przypadku posia
dania banknotów lub monet, co do których istnieje 
podejrzenie, że są fałszywe. Ponadto instytucje finan
sowe i wszelkie inne instytucje operujące banknotami 
i monetami oraz biorące udział w ich publicznym 
rozprowadzaniu z tytułu działalności zawodowej, 
łącznie z przedsiębiorstwami, których działalność 
polega na wymianie banknotów i monet różnych 
walut, takimi jak kantory wymiany walut, udostęp
niają konsumentom w widocznym miejscu broszury 
informacyjne (dostarczane przez właściwe organy 
krajowe, Komisję Europejską i Europejski Bank 
Centralny) na temat ryzyka, środków ochrony 
i organów, o których mowa powyżej.” 

Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do systemu języ
kowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpozna
nia * 

P6_TA(2008)0281 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury 

ponownego rozpoznania (5953/2008 — C6-0066/2008 — 2008/0801(CNS)) 

(2009/C 286 E/33) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (5953/2008),
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— uwzględniając art. 245 akapit drugi traktatu WE oraz art. 160 akapit drugi traktatu Euratom, na mocy 
których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0066/2008), 

— uwzględniając opinię Komisji wydaną w trybie art. 245 akapit drugi traktatu WE i art. 160 akapit drugi 
traktatu Euratom w sprawie wniosku dotyczącego zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości 
w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego 
rozpoznania, który to wniosek złożył Trybunał zgodnie z art. 64 statutu Trybunału (SEC(2008)0345), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0211/2008), 

1. zatwierdza projekt decyzji Rady; 

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

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji; 

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

Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów ***II 

P6_TA(2008)0282 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. dotycząca wspólnego 
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (11406/4/2007 — C6-0056/2008 — 

2005/0281(COD)) 

(2009/C 286 E/34) 

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11406/4/2007 — C6-0056/2008), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 1 ) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0667), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 62 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0162/2008), 

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; 

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

( 1 ) Dz. U. C 287 E z 29.11.2007, str. 135.

PL 27.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 286 E/81 

Wtorek, 17 czerwca 2008 r.


