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Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych ***II

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotyczące stanowiska Rady 
przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/ 
28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 

2012/0288(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

(2016/C 346/23)

Parlament Europejski,

— uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10710/2/2014 – C8-0004/2015),

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. (1),

— po konsultacji z Komitetem Regionów,

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0595),

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w liście z dnia 1 kwietnia 2015 r. do przyjęcia 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. 69 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0025/2015),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w drugim czytaniu;

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

P8_TC2-COD(2012)0288

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w celu przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/… zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do 
jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu 
prawnego, dyrektywy (UE) 2015/1513.) 
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Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
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