
b) pkt 4 zostaje skreślony; [Popr. 26]

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zabrania się przewożenia na statku lub stosowania jakiejkolwiek sieci ciągnionej, której worek jest 
w całości lub w części zbudowany z jakiegokolwiek rodzaju tkaniny sieciowej, której oczka są inne niż 
kwadratowe lub romboidalne.”

[Popr. 27]

8) W załączniku II pkt 7 otrzymuje brzmienie:W załączniku II pkt 7 zostaje skreślony.

„7. Wymogi techniczne ograniczające maksymalne wymiary nadbory, podbory lub obwodu włoków oraz 
maksymalna liczba sieci w połowach wielosieciowych mogą być ustalane przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z art. 30a.”

[Popr. 28]

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

P7_TA(2013)0010

Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzial-
ności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego 
odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (13582/2012 

– C7-0323/2012 – 2012/0120(NLE))

(Zgoda)

(2015/C 440/25)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (13582/2012),

— uwzględniając Protokół uzupełniający z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczący odpowiedzialności i odszkodowania do 
Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przyjęty dnia 15 października 2010 r. na końcowym 
posiedzeniu plenarnym piątej konferencji stron będącej spotkaniem stron protokołu (COP/MOP 5) w Nagoi oraz 
podpisany przez Unię dnia 11 maja 2011 r. (13583/2012),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi 
lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0323/2012),
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— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A7-0429/2012),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również 
rządom i parlamentom państw członkowskich. 

P7_TA(2013)0012

Agencje ratingowe ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie 

agencji ratingowych (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2015/C 440/26)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0747),

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0420/2011),

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament szwedzki, w której stwierdzono, że projekt aktu 
ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

— uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. (1),

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2012 r. (2),

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 5 grudnia 2012 r., do zatwierdzenia 
stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— zgodnie z art. 55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0221/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany 
do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;
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Środa, 16 stycznia 2013 r.

(1) Dz.U. C 167 z 13.6.2012, s. 2.
(2) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 68.


