
P7_TA(2013)0310

Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ***I

Poprawka przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów 
dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (COM(2012)0416 – C7-0203/ 

2012 – 2012/0202(COD)) (1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2016/C 075/43)

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Dyrektywa 2003/87/WE

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – ostatnie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W stosownych przypadkach Komisja dostosowuje harmono-
gram dla każdego okresu, aby zapewnić prawidłowe funkcjo-
nowanie rynku.

Jeżeli ocena skutków dla poszczególnych sektorów przemysłu 
wskazuje, że nie należy spodziewać się znaczącego wpływu na 
sektory lub podsektory narażone na wysokie ryzyko ucieczki 
emisji, Komisja może w wyjątkowych okolicznościach dostoso-
wać harmonogram okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 1, 
rozpoczynającego się 1 stycznia 2013 r. w taki sposób, aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku. Komisja dokonuje 
tylko jednego dostosowania tego typu na maksymalną liczbę 
900 milionów uprawnień.

P7_TA(2013)0311

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia (COM(2011) 

0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2016/C 075/44)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0866),

C 75/300 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016

Środa, 3 lipca 2013 r.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu 
(A7-0046/2013).



— uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 168 ust. 4 lit. c) i art. 168 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0488/2011),

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r. (1),

— po konsultacji z Komitetem Regionów,

— uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem 
z dnia 28 maja 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając art. 55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0337/2012),

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;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także 
parlamentom narodowym. 

P7_TC1-COD(2011)0421

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2013 r. w celu przyjęcia 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń 

zdrowia oraz uchylającej decyzję nr 2119/98/WE

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu 
prawnego, decyzji nr 1082/2013/UE.) 

P7_TA(2013)0312

Wdrożenie wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych *

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji 

finansowych (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

(2016/C 075/45)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0071),

— uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7-0049/2013),

26.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 75/301

Środa, 3 lipca 2013 r.

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 160.


