
— uwzględniając własne stanowisko w drugim czytaniu (1) w sprawie wspólnego stanowiska Rady (2),

— uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska
(COM(2006)0484) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 65 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji przekazane komitetowi pojednawczemu (A6-0021/2007),

1. przyjmuje wspólny tekst;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu praw-
nego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem
Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji legislacyjnej Radzie i
Komisji.

(1) Teksty przyjęte w dniu 13.6.2006, P6_TA(2006)0252.
(2) Dz.U. C 126 E z 30.5.2006, str. 16.
(3) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0029

Odpady ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów (COM(2005)0667 — C6-0009/2006 — 2005/0281

(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0667) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust.1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0009/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0466/2006),

(1) Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2005)0281

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 lutego 2007 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (4)
ustanawia ramy prawne postępowania z odpadami we Wspólnocie. Definiuje ona kluczowe pojęcia,
takie jak odpady, odzyskiwanie i unieszkodliwianie oraz ustanawia istotne wymogi w zakresie gospo-
darki odpadami, w szczególności obowiązek uzyskania zezwolenia lub zarejestrowania nałożony na
operacje gospodarowania odpadami oraz na podmioty gospodarcze, obowiązek sporządzenia planów
gospodarki odpadami nałożony na Państwa Członkowskie, a także określa główne zasady, takie jak
obowiązek postępowania z odpadami w sposób niemający negatywnego wpływu na środowisko
naturalne i zasada, że producenci odpadów powinni być zobowiązani do zapłaty za ich
przetwarzanie.

(2) Głównym celem każdej polityki w dziedzinie odpadów powinna być minimalizacja negatywnego
wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne.
Przepisy dotyczące odpadów powinny również zmierzać do ograniczenia wykorzystania zasobów
oraz sprzyjać praktycznemu zastosowaniu hierarchii odpadów.

(3) W rezolucji z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie wspólnotowej strategii w zakresie gospodarowania
odpadami (5) Rada potwierdziła, że naczelnym priorytetem w gospodarce odpadami powinno być
zapobieganie ich powstawaniu oraz że ponowne wykorzystanie i recykling materiałów powinny
mieć pierwszeństwo przed odzyskiem energii z odpadów, o ile i tylko w takim zakresie, w jakim
są to najbardziej ekologiczne z dostępnych metod.

(1) Dz.U. C 309 z 16.12.2006, str. 55.
(2) Dz.U. C 229 z 22.9.2006, str. 1.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r.
(4) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.
(5) Dz.U. C 76 z 11.3.1997, str. 1.
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