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3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji.
4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2008)0018
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r.
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie bezpieczeństwa
zabawek
(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/48/WE.)

ZAŁĄCZNIK
OŚWIADCZENIA KOMISJI

Oświadczenie Komisji w sprawie monitorowania aspektów bezpieczeństwa (artykuł 47)
Po wejściu w życie zmienionej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek Komisja będzie ściśle monito
rować postępy w zakresie jej wdrażania, w celu stwierdzenia, czy zapewnia ona odpowiedni poziom bezpie
czeństwa zabawek, w szczególności w odniesieniu do stosowania procedur oceny zgodności określonych
w rozdziale IV.
Zmieniona dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek nakłada na państwa członkowskie obowiązek spra
wozdawczy w odniesieniu do sytuacji w zakresie bezpieczeństwa zabawek, skuteczności dyrektywy oraz
sprawowanego przez państwa członkowskie nadzoru rynku.
Komisja będzie dokonywać oceny między innymi w oparciu o sprawozdania państw członkowskich składane
po upływie trzech lat od daty wejścia w życie dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru rynku
w Unii Europejskiej i jej granic zewnętrznych.
Najpóźniej w terminie jednego roku od złożenia sprawozdań przez państwa członkowskie Komisja przedłoży
sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu.

Oświadczenie Komisji w sprawie wymagań dotyczących zabawek zaprojektowanych do wydawania
dźwięku (załącznik II pkt I ppkt 10).
W oparciu o określone w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa zabawek nowe podstawowe wymogi bezpie
czeństwa dotyczące zabawek zaprojektowanych do wydawania dźwięku Komisja upoważni CEN do ustano
wienia zmienionej normy ograniczającej maksymalne wartości emitowanego przez zabawki hałasu
impulsowego i ciągłego, zapewniającej odpowiednią ochronę dzieci przed zagrożeniem uszkodzenia słuchu.
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Oświadczenie Komisji w sprawie klasyfikacji książek
Zważywszy na trudności, jakie wiążą się z odpowiednimi badaniami wymaganymi na podstawie zharmoni
zowanych norm dotyczących bezpieczeństwa zabawek EN 71-1 w odniesieniu do książek wykonanych z tek
tury i papieru, Komisja upoważni CEN do ustanowienia zmienionej normy obejmującej odpowiednie testy
książek dla dzieci.

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego ***I
P6_TA(2008)0627
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku
dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram
odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
(COM(2008)0179 — C6-0163/2008 — 2008/0069(COD))
(2010/C 45 E/55)
(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0179),
— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 149 ust. 4 i art. 150 ust. 4 Traktatu WE, zgodnie z którymi wnio
sek został przedstawiony przez Komisję (C6-0163/2008),
— uwzględniając art. 51 Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Kultury i Edu
kacji (A6-0438/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie zna
czących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2008)0069
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r.
w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie ustanowienia
europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia
zawodowego
(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, zaleceniu 2009/C 155/01 z dnia 18 czerwca 2009.)

