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1.7.2015 A8-0215/2 

Poprawka  2 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 21 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  − uwzględniając petycję „Przestać 

marnotrawić Ŝywność w Europie!ˮ; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Poprawka  3 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, Ŝe Parlament 

wielokrotnie wzywał Komisję do 

wyznaczenia wskaźników i prawnie 

wiąŜących celów w zakresie oszczędnego 

gospodarowania zasobami; 

N. mając na uwadze, Ŝe Parlament 

wielokrotnie wzywał Komisję do 

wyznaczenia wskaźników i celów w 

zakresie oszczędnego gospodarowania 

zasobami; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Poprawka  4 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby do końca 2015 r. 

zaproponowała wiąŜący cel zakładający 

zwiększenie oszczędnego gospodarowania 

zasobami na szczeblu UE o 30% do 2030 r. 

w porównaniu z poziomami z 2014 r., a 

takŜe indywidualne cele dla 

poszczególnych państw członkowskich; 

podkreśla, Ŝe zanim moŜliwe będzie 

wdroŜenie celów dotyczących oszczędnego 

gospodarowania zasobami, muszą one być 

poparte wskaźnikami; 

19. wzywa Komisję, aby do końca 2015 r. 

zaproponowała cel zakładający 

zwiększenie oszczędnego gospodarowania 

zasobami na szczeblu UE o 30% do 2030 r. 

w porównaniu z poziomami z 2014 r., a 

takŜe indywidualne cele dla 

poszczególnych państw członkowskich; 

podkreśla, Ŝe zanim moŜliwe będzie 

wdroŜenie celów dotyczących oszczędnego 

gospodarowania zasobami, muszą one być 

poparte wskaźnikami; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Poprawka  5 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa Komisję do przedłoŜenia do 

końca 2015 r. zapowiadanego wniosku 

dotyczącego przeglądu przepisów w 

zakresie odpadów, ze starannym 

zastosowaniem hierarchii postępowania z 

odpadami, oraz do uwzględnienia w nich 

następujących elementów:  

– jasne i jednoznaczne definicje; 

– opracowanie środków zapobiegania 

powstawaniu odpadów; 

– określenie wiąŜących wartości 

docelowych w zakresie ograniczania 

odpadów komunalnych, handlowych i 

przemysłowych, do osiągnięcia do 2025 r.; 

– ustanowienie jasnych minimalnych 

standardów dla wymogów w zakresie 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta w celu zapewnienia 

przejrzystości i opłacalności programów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta; 

– zastosowanie zasady stosowania opłat 

proporcjonalnych do ilości wyrzucanych 

odpadów dla odpadów resztkowych w 

połączeniu z obowiązkowymi systemami 

selektywnego zbierania papieru, metalu, 

plastiku i szkła w celu ułatwienia osiągania 

wysokiej jakości surowców 

pozyskiwanych z recyklingu; 

35. wzywa Komisję do przedłoŜenia do 

końca 2015 r. zapowiadanego wniosku 

dotyczącego przeglądu przepisów w 

zakresie odpadów, ze starannym 

zastosowaniem hierarchii postępowania z 

odpadami, oraz do uwzględnienia w nich 

następujących elementów:  

– jasne i jednoznaczne definicje; 

– opracowanie środków zapobiegania 

powstawaniu odpadów; 

– określenie wiąŜących wartości 

docelowych w zakresie ograniczania 

odpadów komunalnych, handlowych i 

przemysłowych, do osiągnięcia do 2025 r.; 

– ustanowienie jasnych minimalnych 

standardów dla wymogów w zakresie 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta w celu zapewnienia 

przejrzystości i opłacalności programów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta; 

– zastosowanie zasady stosowania opłat 

proporcjonalnych do ilości wyrzucanych 

odpadów dla odpadów resztkowych w 

połączeniu z obowiązkowymi systemami 

selektywnego zbierania papieru, metalu, 

plastiku i szkła w celu ułatwienia osiągania 

wysokiej jakości surowców 

pozyskiwanych z recyklingu; 
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wprowadzenie obowiązkowego 

selektywnego zbierania bioodpadów do 

2020 r.; 

– zwiększenie wartości docelowych dla 

recyklingu/ przygotowania do ponownego 

wykorzystania do poziomu co najmniej 

70% stałych odpadów komunalnych i do 

80% dla recyklingu odpadów 

opakowaniowych do 2030 r. na podstawie 

rzetelnej metody sprawozdawczej 

uniemoŜliwiającej zgłaszanie odpadów 

wyrzuconych (takich, które trafiły na 

składowiska lub zostały spalone) jako 

odpadów poddanych recyklingowi, z 

zastosowaniem tej samej ujednoliconej 

metody we wszystkich państwach 

członkowskich, których dane statystyczne 

zostały zweryfikowane zewnętrznie; 

obowiązek zgłaszania przez podmioty 

zajmujące się recyklingiem ilości odpadów 

przyjmowanych do sortowni oraz ilości 

recyklatów opuszczających zakłady 

recyklingu; 

– ścisłe ograniczenie do 2020 r. spalania – 

z odzyskiem i bez odzysku energii – do 

odpadów nienadających się do recyklingu i 

nieulegających biodegradacji; 

– wiąŜące stopniowe ograniczanie 

wszelkiego składowania, wprowadzane 

spójnie z wymogami dla recyklingu, w 

trzech etapach (2020 r., 2025 r. i 2030 r.), 

prowadzące do zakazu wszelkiego 

składowania odpadów, z wyjątkiem 

niektórych odpadów niebezpiecznych i 

resztkowych, w przypadku których 

składowanie jest rozwiązaniem najbardziej 

przyjaznym dla środowiska; 

– wprowadzenie opłat za składowanie i 

spalanie; 

 

wprowadzenie obowiązkowego 

selektywnego zbierania bioodpadów do 

2020 r.; 

– zwiększenie wartości docelowych dla 

recyklingu/ przygotowania do ponownego 

wykorzystania do poziomu co najmniej 

70% stałych odpadów komunalnych i do 

80% dla recyklingu odpadów 

opakowaniowych do 2030 r. na podstawie 

rzetelnej metody sprawozdawczej 

uniemoŜliwiającej zgłaszanie odpadów 

wyrzuconych (takich, które trafiły na 

składowiska lub zostały spalone) jako 

odpadów poddanych recyklingowi, z 

zastosowaniem tej samej ujednoliconej 

metody we wszystkich państwach 

członkowskich, których dane statystyczne 

zostały zweryfikowane zewnętrznie; 

obowiązek zgłaszania przez podmioty 

zajmujące się recyklingiem ilości odpadów 

przyjmowanych do sortowni oraz ilości 

recyklatów opuszczających zakłady 

recyklingu; 

– ścisłe ograniczenie do 2020 r. spalania – 

z odzyskiem i bez odzysku energii – do 

odpadów nienadających się do recyklingu i 

nieulegających biodegradacji; 

– wiąŜące stopniowe ograniczanie 

wszelkiego składowania, wprowadzane 

spójnie z wymogami dla recyklingu, w 

trzech etapach (2020 r., 2025 r. i 2030 r.), 

prowadzące do zakazu wszelkiego 

składowania odpadów, z wyjątkiem 

niektórych odpadów niebezpiecznych i 

resztkowych, w przypadku których 

składowanie jest rozwiązaniem najbardziej 

przyjaznym dla środowiska; 

− zachęcenie państw członkowskich do 

wprowadzenia opłat za składowanie i 

spalanie; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Poprawka  6 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. wzywa Komisję, aby do końca 2015 r. 

zaproponowała cele, środki i instrumenty 

w zakresie skutecznego postępowania z 

odpadami spoŜywczymi, włącznie z 

określeniem wiąŜącego celu ograniczenia 

odpadów spoŜywczych o co najmniej 30% 

do 2025 r. w sektorach produkcji, handlu 

detalicznego/ dystrybucji, usług 

gastronomicznych/ hotelarskich oraz w 

sektorze gospodarstw domowych; wzywa 

Komisję, aby dokonując oceny skutków 

nowych odnośnych wniosków 

ustawodawczych, oceniała ich potencjalny 

wpływ na odpady Ŝywnościowe; 

47. wzywa Komisję, aby do końca 2015 r. 

zaproponowała cele, środki i instrumenty 

w zakresie skutecznego postępowania z 

odpadami spoŜywczymi, włącznie z 

określeniem wiąŜącego celu ograniczenia 

odpadów spoŜywczych o co najmniej 30% 

do 2025 r. w sektorach produkcji, handlu 

detalicznego/ dystrybucji, usług 

gastronomicznych/ hotelarskich oraz w 

sektorze gospodarstw domowych; wzywa 

Komisję do promowania tworzenia w 

państwach członkowskich zwyczaju, 

zgodnie z którym sektor artykułów 

spoŜywczych rozdaje niesprzedane 

produkty organizacjom charytatywnym; 

wzywa Komisję, aby dokonując oceny 

skutków nowych odnośnych wniosków 

ustawodawczych, oceniała ich potencjalny 

wpływ na odpady Ŝywnościowe; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Poprawka  7 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. wzywa Komisję do zaproponowania, 

aby zasady i normy BAT (najlepsze 

dostępne technologie) miały zastosowanie 

do wszystkich materiałów i części 

budynków oraz do opracowania paszportu 

budynku na podstawie jego całego cyklu 

Ŝycia; jest zdania, Ŝe paszport budynku 

powinien poprawić przejrzystość i 

zawierać informacje ułatwiające 

utrzymanie, remont, renowację i 

recykling; 

52. zwraca się do Komisji o określenie, czy 

zasady i normy BAT (najlepsze dostępne 

technologie) mogłyby zostać rozszerzone w 

celu objęcia wszystkich materiałów i 

części budynków oraz o opracowanie 

paszportu budynku na podstawie jego 

całego cyklu Ŝycia; 

Or. en 



 

AM\1067397PL.doc  PE559.019v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

1.7.2015 A8-0215/8 

Poprawka  8 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. uwaŜa, Ŝe poniewaŜ 90% środowiska 

zbudowanego przewidzianego na rok 2050 

juŜ istnieje, naleŜy wyznaczyć specjalne 

wymogi i zachęty dla sektora 

remontowego, aby do 2050 r. większość 

budynków wykazywała dodatni bilans 

energetyczny; wzywa zatem Komisję, by 

opracowała długoterminową strategię 

renowacji istniejących budynków oraz 

zwiększyła rolę strategii dotyczących 

renowacji wprowadzonych przez 

dyrektywę 2012/27/UE w sprawie 

efektywności energetycznej; 

53. uwaŜa, Ŝe poniewaŜ 90% środowiska 

zbudowanego przewidzianego na rok 2050 

juŜ istnieje, naleŜy wyznaczyć specjalne 

wymogi i zachęty dla sektora 

remontowego, aby do 2050 r. poprawić 

bilans energetyczny budynków;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Poprawka  9 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. zachęca Komisję do przedłoŜenia 

wniosku w sprawie obowiązkowych 

postępowań o udzielenie zielonego 

zamówienia publicznego; uwaŜa, Ŝe we 

wszystkich zamówieniach publicznych 

naleŜy nadawać pierwszeństwo ponownie 

wykorzystanym, naprawionym, 

przerobionym, odnowionym i innym 

zrównowaŜonym i zasobooszczędnym 

produktom i rozwiązaniom, natomiast w 

przeciwnym wypadku zastosowanie 

powinno mieć podejście „przestrzegaj lub 

wyjaśnij”; 

60. zachęca Komisję do przedłoŜenia 

wniosku w sprawie obowiązkowych 

postępowań o udzielenie zielonego 

zamówienia publicznego, w których naleŜy 

nadawać pierwszeństwo ponownie 

wykorzystanym, naprawionym, 

przerobionym, odnowionym i innym 

zrównowaŜonym i zasobooszczędnym 

produktom i rozwiązaniom, natomiast w 

przeciwnym wypadku zastosowanie 

powinno mieć podejście „przestrzegaj lub 

wyjaśnij”; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Poprawka  10 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Oszczędne gospodarowanie zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. wzywa Komisję do przyjęcia w drugim 

półroczu 2016 r. komunikatu w sprawie 

zrównowaŜonej Ŝywności, kilkakrotnie 

przekładanego od 2013 r.; podkreśla, Ŝe 

skoro produkcja oraz konsumpcja 

Ŝywności wiąŜe się ze znacznym zuŜyciem 

zasobów, komunikat powinien całościowo 

poruszyć problem niedoborów zasobów w 

łańcuchu Ŝywnościowym oraz zachęcić do 

opracowania zrównowaŜonej polityki 

Ŝywnościowej; apeluje do Komisji o ocenę 

korzystania z przyjaznych środowisku 

opakowań Ŝywności, w tym o rozwaŜenie 

moŜliwości stopniowego zastępowania 

opakowań spoŜywczych opakowaniami 

ulegającymi biodegradacji i nadającymi 

się do kompostowania zgodnie ze 

standardami europejskimi; 

65. wzywa Komisję do przyjęcia w drugim 

półroczu 2016 r. komunikatu w sprawie 

zrównowaŜonej Ŝywności, kilkakrotnie 

przekładanego od 2013 r.; podkreśla, Ŝe 

skoro produkcja oraz konsumpcja 

Ŝywności wiąŜe się ze znacznym zuŜyciem 

zasobów, komunikat powinien całościowo 

poruszyć problem niedoborów zasobów w 

łańcuchu Ŝywnościowym oraz zachęcić do 

opracowania zrównowaŜonej polityki 

Ŝywnościowej; apeluje do Komisji o ocenę 

korzystania z przyjaznych środowisku 

opakowań Ŝywności, w tym o rozwaŜenie 

moŜliwości stosowania, w odpowiednich 

przypadkach, opakowań ulegających 

biodegradacji i nadających się do 

kompostowania zgodnie ze standardami 

europejskimi i podejściem opartym na 

cyklu Ŝycia; 

Or. en 

 

 


