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8.3.2017 A8-0034/244 

Poprawka  244 

Jean-François Jalkh 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W celu zapewnienia, by wartości 

docelowe dla recyklingu opierały się na 

wiarygodnych i porównywalnych danych 

oraz w celu umożliwienia bardziej 

skutecznego monitorowania postępów w 

osiąganiu tych celów, definicja odpadów 

komunalnych w dyrektywie 2008/98/WE 

powinna być zgodna z definicją używaną 

do celów statystycznych przez Europejski 

Urząd Statystyczny i Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, na 

podstawie której to definicji państwa 

członkowskie przekazywały dane od kilku 

lat. Definicja odpadów komunalnych w tej 

dyrektywie jest neutralna w odniesieniu do 

publicznego lub prywatnego statusu 

podmiotu gospodarującego odpadami. 

(6) Definicja odpadów komunalnych w 

tej dyrektywie jest neutralna w odniesieniu 

do publicznego lub prywatnego statusu 

podmiotu gospodarującego odpadami. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Poprawka  245 

Jean-François Jalkh 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić środki w celu zapobiegania 

marnowaniu żywności zgodnie z 

programem działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 

przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w dniu 25 

września 2015 r., a w szczególności aby 

zrealizować jego cel polegający na 

zmniejszeniu o połowę ilości odpadów 

spożywczych do 2030 r. Środki te powinny 

mieć na celu ograniczenie wytwarzania 

odpadów spożywczych w produkcji 

podstawowej, przetwórstwie i produkcji, w 

sprzedaży detalicznej i dystrybucji 

żywności, w restauracjach i usługach 

gastronomicznych oraz w gospodarstwach 

domowych. Biorąc pod uwagę 

środowiskowe i gospodarcze korzyści 

wynikające z zapobiegania marnowaniu 

żywności, państwa członkowskie powinny 

ustanowić szczególne środki 

zapobiegające powstawaniu odpadów 

spożywczych oraz mierzyć postępy w 

ograniczaniu marnotrawienia żywności. 

Dla ułatwienia wymiany dobrych praktyk 

w całej UE, zarówno między państwami 

członkowskimi, jak i między podmiotami 

prowadzącymi przedsiębiorstwa 

spożywcze, należy określić jednolitą 

metodę dokonywania takich pomiarów. 

Sprawozdania dotyczące poziomów 

skreśla się 
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odpadów spożywczych powinny być 

przygotowywane co dwa lata. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Poprawka  246 

Jean-François Jalkh 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Aby zapewnić lepsze, bardziej 

terminowe i jednolite wdrożenie przepisów 

niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć 

niedociągnięcia we wdrażaniu, należy 

utworzyć system wczesnego ostrzegania, 

umożliwiający wykrycie uchybień i 

podjęcie działań przed upływem terminów 

realizacji celów. 

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Poprawka  247 

Jean-François Jalkh 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 1 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dodaje się pkt 1a. w brzmieniu: a) dodaje się pkt 1a. w brzmieniu: 

„1a. »odpady komunalne« oznaczają „1a. „odpady komunalne” oznaczają 

odpady z gospodarstw domowych oraz 

inne odpady, które z racji swego charakteru 

i składu są podobne do odpadów z 

gospodarstw domowych; 

(a) odpady zmieszane i odpady 

selektywnie zebrane z gospodarstw 

domowych, w tym:– papier i tekturę, szkło, 

metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, 

drewno, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte baterie i 

akumulatory; 

– odpady wielkogabarytowe, w tym AGD, 

materace, meble; 

– odpady ogrodnicze, w tym liście i ściętą 

trawę; 

 

(b) odpady zmieszane i odpady 

selektywnie zebrane z innych źródeł, które 

są porównywalne do odpadów z 

gospodarstw domowych pod względem 

charakteru, składu i ilości; 

 

(c) odpady ze sprzątania placów 

miejskich i odpady z czyszczenia ulic, 

włączając zmiotki z ulic, zawartość 

pojemników na nieczystości oraz odpady z 

pielęgnacji parków i ogrodów. 

 

odpady komunalne nie obejmują odpadów  
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z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni 

ścieków, w tym osadu ściekowego oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych;“ 

Or. en 

(Zob. brzmienie art. 2 lit. b) dyrektywy 1999/31/WE) 

Uzasadnienie 

Poprawka w celu zachowania obecnej definicji „odpadów komunalnych”. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Poprawka  248 

Jean-François Jalkh 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) dodaje się artykuł 11b w 

brzmieniu: 

skreśla się 

„Artykuł 11b  

Sprawozdanie dotyczące systemu 

wczesnego ostrzegania 

 

1. Komisja, we współpracy z Europejską 

Agencją Środowiska, opracowuje 

sprawozdania z postępów w osiąganiu 

celów określonych w art. 11 ust. 2 lit. c) i 

d) oraz art. 11 ust. 3 najpóźniej trzy lata 

przed każdym terminem określonym w 

tych przepisach. 

 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 

1, zawierają następujące elementy: 

 

a) oszacowanie stopnia realizacji celów 

przez każde państwo członkowskie; 

 

b) wykaz państw członkowskich, w 

przypadku których istnieje ryzyko 

nieosiągnięcia tych celów w 

wyznaczonych terminach wraz z 

właściwymi zaleceniami dla państw 

członkowskich, których to dotyczy.” 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Poprawka  249 

Jean-François Jalkh 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 38 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja może opracować wytyczne 

do interpretacji definicji odzysku i 

unieszkodliwiania. 

skreśla się 

Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 38a w celu określenia 

stosowania wzoru dla spalarni, o którym 

mowa w załączniku II pkt R1. Można 

uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 

jak np. bardzo niskie temperatury i 

zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 

mają one wpływ na ilość energii, która 

może zostać technicznie wykorzystana lub 

wyprodukowana w postaci energii 

elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 

technologicznej. Można również 

uwzględnić lokalne warunki regionów 

najbardziej oddalonych, o których mowa 

w akapicie trzecim art. 349 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i 

terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 

o przystąpieniu z 1985 r. 

 

 (Poprawka ma na celu skreślenie art. 38 

ust. 1 także w obecnym akcie 

ustawodawczym). 

Or. en 

 


