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Baterie i akumulaory zawierające kadm ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2013 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii 

i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów 

przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach 

bezprzewodowych (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0136), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 192 ust. 1 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 

(C7–0087/2012), 

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie stosowania aktów delegowanych oraz 

proponowanej podstawy prawnej, 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 24 maja 

2012 r.1, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów, 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 14 czerwca 

2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7–0131/2013), 

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. 

                                                 
1  Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 140. 
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 

października 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/.../UE zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE 

w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do 

wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm 

przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach 

guzikowych o niskiej zawartości rtęci, oraz uchylająca decyzję Komisji 2009/603/WE 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2013/56/UE.) 


