
Porozumienie o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynaro
dowego Lotnictwa Cywilnego *** 

P7_TA(2012)0008 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy między Unią Europejską 
a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne ramy zacieśnionej 
współpracy oraz ustalenia związanych z nim uzgodnień proceduralnych (09138/2011 – 

C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE)) 

(2013/C 227 E/14) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (09138/2011), 

— uwzględniając Porozumienie o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (07702/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a), art. 218 ust. 7 oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C7–0163/2011), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0391/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia o współpracy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego. 

Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny ***II 

P7_TA(2012)0009 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie 
stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 

(przekształcenie) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)) 

(2013/C 227 E/15) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (07906/2/2011 – C7-0250/2011), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 czerwca 2009 r. ( 1 ),
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— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 grudnia 2009 r. ( 1 ), 

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu ( 2 ) dotyczące wniosku Komisji przed
stawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0810), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 21 grudnia 2011 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu w drugim czytaniu, zgodnie z art. 294 ust. 8 lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

— uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 66 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0334/2011), 

1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji; 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parla
mentom narodowym. 

( 1 ) Dz.U. C 141 z 29.5.2010, s. 55. 
( 2 ) Teksty przyjęte, 3.2.2011, P7_TA(2011)0037. 

P7_TC2-COD(2008)0241 

πStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 19 stycznia 2012 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE w sprawie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/19/UE)
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ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania aktów wykonawczych 

Parlament Europejski oświadcza, że przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych są 
wynikiem osiągniętego z trudem kompromisu, który w pewnych przypadkach odbiega od stanowiska Parlamentu 
w pierwszym czytaniu. W celu osiągnięcia porozumienia w drugim czytaniu Parlament Europejski zaakceptował zatem 
w pewnych szczególnych przypadkach akty wykonawcze zamiast aktów delegowanych. Podkreśla on jednak, że przepisy 
te nie są ustanawiane ani stosowane jako precedens przy regulowaniu podobnych sytuacji w przyszłych aktach ustawo
dawczych. 

Oświadczenie Komisji w sprawie projektu produktu (Art. 4 WEEE) 

Środki w zakresie ekoprojektu mogą pomóc w osiągnięciu celów dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zgodnie z planem działania na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami (COM(2011)0571). 
Komisja, w razie bądź w trakcie wprowadzania nowych lub zmienionych środków wykonawczych przyjętych zgodnie 
z dyrektywą 2009/125/WE w sprawie produktów objętych również dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (WEEE), uwzględni parametry ponownego użycia i recyklingu określone w załączniku I część 1 
dyrektywy 2009/125/WE oraz oceni wykonalność wprowadzenia wymogów dotyczących ponownego użycia, łatwego 
demontażu i możliwości recyklingu tego rodzaju produktów. 

Oświadczenie Komisji w sprawie odstępstw od celów dotyczących poziomu zbierania (art. 7 WEEE) 

Nowa dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) stwarza w art. 7 ust. 4 możliwość 
ustanowienia rozwiązań przejściowych w celu rozwiązania trudności danego państwa członkowskiego w osiągnięciu 
celów dotyczących poziomu zbierania, o których mowa w tym artykule, ze względu na szczególne okoliczności. Komisja 
podkreśla, że wysokie poziomy zbierania WEEE mają istotne znaczenie dla zasobooszczędnej Europy i że rozwiązania 
przejściowe mogą być stosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach. Napotykane trudności oraz szczególne okolicz
ności, na których się opierają, muszą być obiektywne, należycie udokumentowane i weryfikowalne. 

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych ***II 

P7_TA(2012)0010 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie 
stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 

(05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) 

(2013/C 227 E/16) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05032/2/2011 – C7-0251/2011), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 lutego 2010 r. ( 1 ), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 2 ) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0267), 

— uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 23 listopada 2011 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu, zgodnie z art. 294 ust. 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 66 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0336/2011),
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( 1 ) Dz.U. C 347 z 18.12.2010, s. 62. 
( 2 ) Teksty przyjęte z 22.9.2010, P7_TA(2010)0333. 

Czwartek, 19 stycznia 2012 r.
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