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POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Gospodarowanie odpadami w Unii 

należy ulepszyć w celu ochrony, 

zachowania i poprawy jakości środowiska 

naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, 

zapewnienia ostrożnego i racjonalnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych 

oraz wspierania gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 

(1) Gospodarowanie odpadami w Unii 

należy ulepszyć w celu ochrony, 

zachowania i poprawy jakości środowiska 

naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, 

zapewnienia ostrożnego i racjonalnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych, 

wspierania gospodarki o obiegu 

zamkniętym, zwiększenia efektywności 

energetycznej i ograniczenia zależności 

energetycznej i surowcowej Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) W dniu 9 lipca 2015 r. Parlament 

przyjął rezolucję w sprawie oszczędnego 

gospodarowania zasobami: ku gospodarce 

o obiegu zamkniętym1a, w której 

podkreślił w szczególności konieczność 

ustalenia wiążących celów w zakresie 

ograniczenia ilości odpadów, 

opracowania środków zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz określenia 

jasnych i jednoznacznych definicji. 

 _______________ 

 1a Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0266. 
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Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Wiele państw członkowskich musi 

jeszcze rozwinąć infrastrukturę konieczną 

do gospodarowania odpadami. Ważne jest 

zatem, aby ustanowić długofalowe cele 

polityczne w celu ukierunkowania środków 

i inwestycji, w szczególności poprzez 

zapobieganie tworzeniu się strukturalnego 

nadmiaru zdolności produkcyjnych do 

przetwarzania odpadów resztkowych i 

zablokowania materiałów nadających się 

do recyklingu na końcu hierarchii 

postępowania z odpadami. 

(3) Wiele państw członkowskich musi 

jeszcze rozwinąć infrastrukturę konieczną 

do gospodarowania odpadami. Ważne jest 

zatem, aby ustanowić długofalowe cele 

polityczne w celu ukierunkowania środków 

i inwestycji, w szczególności poprzez 

zapobieganie tworzeniu się strukturalnego 

nadmiaru zdolności produkcyjnych do 

przetwarzania odpadów resztkowych lub 

składowania odpadów i zablokowania 

materiałów nadających się do recyklingu 

na najniższym poziomie postępowania z 

odpadami. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowana poprawka precyzuje ten motyw i podkreśla rolę odpadów we wprowadzaniu 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Podkreśla, że należy unikać najniższego poziomu 

postępowania z odpadami, tj. składowania odpadów. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Do dyrektywy 2008/98/WE należy 

włączyć definicje odpadów komunalnych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

procesu ostatecznego recyklingu oraz 

wypełniania wyrobisk, aby wyjaśnić zakres 

tych pojęć. 

(5) Do dyrektywy 2008/98/WE należy 

włączyć definicje odpadów komunalnych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

odpadów handlowych i przemysłowych, 

procesu ostatecznego recyklingu, 

zaśmiecania oraz wypełniania wyrobisk, 

aby wyjaśnić zakres tych pojęć. 
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Or. en 

 

Poprawka  5 

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) 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 zharmonizowana 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. 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić odpowiednie zachęty do 

stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami, w szczególności za pomocą 

zachęt finansowych służących osiągnięciu 

celów niniejszej dyrektywy w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 

recyklingu, takie jak podatki od 

składowania odpadów, opłaty za spalanie, 

(7) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić odpowiednie zachęty do 

stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami, w szczególności za pomocą 

zachęt finansowych, podatkowych i 

regulacyjnych, służących osiągnięciu 

celów niniejszej dyrektywy w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 

recyklingu, takie jak podatki od 
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systemy opłat proporcjonalnych do ilości 

wyrzucanych odpadów, systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta oraz zachęty dla władz 

lokalnych. 

składowania odpadów, opłaty za spalanie, 

zakaz składowania, systemy opłat 

proporcjonalnych do ilości wyrzucanych 

odpadów, systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, systemy 

bezpośredniego wsparcia cen, 

internalizacja pozytywnych i negatywnych 

efektów zewnętrznych związanych z 

recyklingiem i surowcami pierwotnymi, 

polityka zerowej stawki VAT na naprawę i 

sprzedaż produktów używanych, 

obowiązkowe zielone zamówienia 

publiczne oraz zachęty dla władz 

lokalnych. 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta stanowią 

zasadniczy element efektywnego 

gospodarowania odpadami, ale ich 

skuteczność i wartość użytkowa w 

poszczególnych państwach członkowskich 

znacznie się różnią. Dlatego konieczne jest 

ustalenie minimalnych wymogów 

operacyjnych dotyczących rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. Wymogi te 

powinny obniżyć koszty i zwiększyć 

wydajność, a także zapewniać równe 

szanse, w tym dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, oraz umożliwiać unikanie 

przeszkód dla sprawnego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego. Powinny one 

również przyczynić się do uwzględnienia 

w cenach produktów kosztów ich 

wycofania z eksploatacji i tworzyć zachęty 

dla producentów, by przy projektowaniu 

swoich produktów bardziej uwzględniali 

możliwości ich ponownego użycia i 

recyklingu. Wymogi te powinny dotyczyć 

(9) Systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta stanowią 

zasadniczy element efektywnego 

gospodarowania odpadami, ale ich 

skuteczność i wartość użytkowa w 

poszczególnych państwach członkowskich 

znacznie się różnią. Dlatego konieczne jest 

ustalenie minimalnych obowiązkowych 

wymogów operacyjnych dotyczących 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Wymogi te powinny obniżyć 

koszty i zwiększyć wydajność, ułatwić 

skuteczniejsze stosowanie i egzekwowanie 

selektywnego zbierania i sortowania, 

zapewnić lepszy jakościowo recykling, 

pomóc w zagwarantowaniu opłacalnego 

dostępu do surowców wtórnych, a także 

zapewniać równe szanse, w tym dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, oraz 

umożliwiać unikanie przeszkód dla 

sprawnego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego. Powinny one również 

przyczynić się do uwzględnienia w cenach 



 

PA\1093649PL.doc 7/44 PE582.196v01-00 

 PL 

zarówno nowych, jak i istniejących 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Okres przejściowy jest jednak 

konieczny, aby istniejące systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta mogły dostosować swoje 

struktury i procedury do nowych 

wymogów. 

produktów kosztów ich wycofania z 

eksploatacji i tworzyć zachęty dla 

producentów, by przy projektowaniu 

swoich produktów bardziej uwzględniali 

możliwości ich ponownego użycia i 

recyklingu. Wymogi te powinny dotyczyć 

zarówno nowych, jak i istniejących 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Okres przejściowy jest jednak 

konieczny, aby istniejące systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta oraz państwa członkowskie, w 

których nie stosuje się rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, mogły 

dostosować swoje struktury i procedury do 

nowych wymogów. W okresie 

przejściowym państwa członkowskie, w 

których nie stosuje się rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, powinny 

zadbać o to, aby ich systemy 

gospodarowania odpadami przyniosły 

wyniki, w sposób możliwy do 

wyegzekwowania, przejrzysty i rozliczalny 

oraz w pełni spójny z minimalnymi 

wymogami w odniesieniu do systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka precyzuje definicję rozszerzonej odpowiedzialności producenta i 

dodatkowo uzasadnia potrzebę unijnych minimalnych wymogów w odniesieniu do systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nieliczne państwa członkowskie, w których nie 

stosuje się rozszerzonej odpowiedzialności producenta, powinny być w stanie wykazać się 

wynikami w zakresie gospodarowania odpadami w równie przejrzysty i rozliczalny sposób. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Zapobieganie powstawaniu 

odpadów jest najbardziej skutecznym 

sposobem na poprawę efektywności 

(10) Zapobieganie powstawaniu 

odpadów jest najbardziej skutecznym 

sposobem na poprawę efektywności 
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wykorzystania zasobów i zmniejszenie 

oddziaływania odpadów na środowisko 

naturalne. Ważne jest zatem, aby państwa 

członkowskie podjęły odpowiednie środki 

służące zapobieganiu powstawaniu 

odpadów oraz monitorowaniu i ocenie 

postępów we wdrażaniu tych środków. 

Aby zapewnić jednolitą ocenę ogólnych 

postępów we wdrażaniu środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów, 

należy ustanowić wspólne wskaźniki. 

wykorzystania zasobów, ograniczenie 

oddziaływania odpadów na środowisko 

naturalne oraz zmniejszenie uzależnienia 

od importu coraz rzadszych surowców. 

Ważne jest zatem, aby państwa 

członkowskie podjęły odpowiednie środki 

służące zapobieganiu powstawaniu 

odpadów, w tym środki ograniczające 

obecność substancji niebezpiecznych, 

środki promujące recykling materiałów o 

wysokiej jakości, przeciwdziałające 

sztucznemu skracaniu cyklu życia, 

wzmacniające pozycję konsumenta dzięki 

lepszym informacjom o produktach, 

zachęcające do stałego informowania i 

regularnego organizowania kampanii 

edukacyjnych na temat zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz aby 

monitorowały i oceniały postępy we 

wdrażaniu tych środków. Aby zapewnić 

jednolitą ocenę ogólnych postępów we 

wdrażaniu środków zapobiegających 

powstawaniu odpadów, należy ustanowić 

wspólne wskaźniki. 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Komisja powinna przeanalizować 

możliwość ustalenia wartości docelowych 

dla recyklingu odpadów handlowych i 

przemysłowych innych niż niebezpieczne. 

Aby wyznaczyć dokładny punkt 

odniesienia w celu określenia tych 

wartości docelowych, Komisja powinna 

zgromadzić dane na temat takich odpadów 

na podstawie wspólnej sprawozdawczości 

państw członkowskich. W ciągu dwóch lat 

po zgromadzeniu danych, w oparciu o 

ocenę skutków Komisja powinna rozważyć 

możliwość ustalenia do 2025 r. odrębnych 
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wartości docelowych dla recyklingu 

obojętnych odpadów handlowych i 

przemysłowych innych niż niebezpieczne, 

przynajmniej dla papieru, metalu i 

bioodpadów. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Selektywne zbieranie i recykling 

olejów odpadowych przyniosłoby znaczne 

korzyści gospodarce i środowisku, jeśli 

chodzi o zapewnienie podaży surowców, 

postępy na drodze ku gospodarce o obiegu 

zamkniętym i przyczynienie się do 

zmniejszenia uzależnienia od dostaw ropy 

naftowej. Niektóre państwa członkowskie 

już zbierają i poddają recyklingowi 

znaczną część olejów odpadowych. Jednak 

w 2015 r. jedynie około 13 % ogólnej 

ilości olejów bazowych pochodziło z 

poddanych ponownej rafinacji olejów 

odpadowych. Należy zatem określić 

ogólnounijny cel dotyczący zbierania i 

recyklingu olejów odpadowych. Państwa 

członkowskie, które obecnie nie posiadają 

instalacji do ponownej rafinacji olejów 

odpadowych, powinny mieć możliwość 

wywozu tych olejów do innych państw 

członkowskich, aby osiągnąć ten 

ogólnounijny cel. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Regeneracja olejów odpadowych zmniejsza obciążenie środowiska w wyniku pierwotnej 

produkcji smarów i ogranicza jej wpływ na zmianę klimatu, a cała operacja pozwala 

zaoszczędzić do 30 % energii. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby obliczać, czy cele w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu są osiągane, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

uwzględnienia produktów i komponentów, 

które są przygotowywane do ponownego 

użycia przez uznane podmioty zajmujące 

się przygotowywaniem do ponownego 

użycia oraz przez systemy zwrotu kaucji i 

recyklingu metali, który odbywa się w 

związku ze spalaniem. W celu 

zagwarantowania jednolitych obliczeń tych 

danych Komisja przyjmie szczegółowe 

zasady dotyczące identyfikacji uznanych 

podmiotów zajmujących się 

przygotowaniem do ponownego użycia i 

systemów zwrotu kaucji oraz kryteriów 

jakości dla metali pochodzących z 

recyklingu oraz zasady dotyczące 

zbierania, weryfikacji i zgłaszania danych. 

(18) Aby obliczać, czy cele w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu są osiągane, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

uwzględnienia produktów i komponentów 

lub, w stosownych przypadkach, 

opakowań, które są przygotowywane do 

ponownego użycia przez uznane podmioty 

zajmujące się przygotowywaniem do 

ponownego użycia oraz przez systemy 

zwrotu kaucji i recyklingu metali, który 

odbywa się w związku z odzyskiem energii 

i spalaniem. W celu zagwarantowania 

jednolitych obliczeń tych danych Komisja 

przyjmie szczegółowe zasady dotyczące 

identyfikacji uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia i systemów zwrotu 

kaucji oraz kryteriów jakości dla metali 

pochodzących z recyklingu oraz zasady 

dotyczące zbierania, weryfikacji i 

zgłaszania danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Metoda obliczeniowa w załączniku VI do dyrektywy ramowej w sprawie odpadów musi zostać 

w dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych dostosowana w związku z 

opakowaniami, gdyż harmonizacja bez dostosowania spowoduje błędne interpretacje, 

zamieszanie lub zbędne obciążenia administracyjne. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Odpowiednie gospodarowanie 

odpadami niebezpiecznymi nadal stanowi 

(21) Odpowiednie gospodarowanie 

odpadami niebezpiecznymi nadal stanowi 
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problem w Unii, a dane dotyczące 

przetwarzania tych odpadów są niepełne. 

Należy zatem wzmocnić mechanizmy 

prowadzenia ewidencji i 

identyfikowalności poprzez utworzenie 

elektronicznych rejestrów odpadów 

niebezpiecznych w państwach 

członkowskich. Aby uprościć prowadzenie 

ewidencji przez przedsiębiorstwa i organy 

administracji oraz poprawić monitoring 

przepływu strumieni odpadów w Unii, 

elektroniczne gromadzenie danych należy 

w stosownych przypadkach rozszerzyć na 

inne rodzaje odpadów. 

problem w Unii, a dane dotyczące 

przetwarzania tych odpadów są niepełne. 

Należy zatem wzmocnić mechanizmy 

prowadzenia ewidencji i 

identyfikowalności poprzez utworzenie 

elektronicznych rejestrów odpadów 

niebezpiecznych w państwach 

członkowskich. Aby uprościć prowadzenie 

ewidencji przez przedsiębiorstwa i organy 

administracji oraz poprawić monitoring 

przepływu strumieni odpadów w Unii, 

elektroniczne gromadzenie danych należy 

w możliwie najszerszym zakresie 

rozszerzyć na inne rodzaje odpadów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Monitorowanie przepływu strumieni odpadów jest warunkiem wstępnym skutecznego 

wdrożenia dyrektywy, a wprowadzenie elektronicznych systemów gromadzenia danych może 

się do tego przyczynić, zmniejszając zarazem koszty monitorowania.  

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Dane statystyczne zgłaszane przez 

państwa członkowskie są niezbędne dla 

Komisji do oceny przestrzegania 

przepisów dotyczących odpadów w 

państwach członkowskich. Należy 

poprawić jakość, wiarygodność i 

porównywalność statystyk dzięki 

wprowadzeniu jednego punktu 

wprowadzania wszystkich danych 

dotyczących odpadów, zlikwidowaniu 

przestarzałych wymogów w zakresie 

sprawozdawczości, przeprowadzeniu 

analizy porównawczej krajowych metod 

sprawozdawczości i wprowadzeniu 

kontroli jakości danych. W związku z tym 

w sprawozdaniach na temat osiągnięcia 

celów określonych w przepisach 

dotyczących odpadów, państwa 

(28) Dane zgłaszane przez państwa 

członkowskie są niezbędne dla Komisji do 

oceny przestrzegania przepisów 

dotyczących odpadów w państwach 

członkowskich. Należy poprawić jakość, 

wiarygodność i porównywalność 

zgłaszanych danych dzięki wprowadzeniu 

jednego punktu wprowadzania wszystkich 

danych dotyczących odpadów, 

zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w 

zakresie sprawozdawczości, 

przeprowadzeniu analizy porównawczej 

krajowych metod sprawozdawczości i 

wprowadzeniu kontroli jakości danych. W 

związku z tym w sprawozdaniach na temat 

osiągnięcia celów określonych w 

przepisach dotyczących odpadów, państwa 

członkowskie wykorzystują najnowszą 
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członkowskie wykorzystują najnowszą 

metodę opracowaną przez Komisję i 

krajowe urzędy statystyczne państw 

członkowskich. 

metodę opracowaną przez Komisję, 

krajowe urzędy statystyczne państw 

członkowskich oraz krajowe organy 

odpowiedzialne za gospodarowanie 

odpadami. 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -1) w art. 2 ust. 2 lit. b) otrzymuje 

brzmienie: 

„b) produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego, w tym produkty 

przetworzone objęte rozporządzeniem 

(WE) nr 1774/2002, z wyjątkiem tych, 

które są przewidziane do przekształcenia 

termicznego, składowania na składowisku 

lub do wykorzystania w zakładzie 

produkującym biogaz lub w kompostowni; 

„b) produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego, w tym produkty 

przetworzone objęte rozporządzeniem 

(WE) nr 1774/2002, z wyjątkiem tych, 

które są przewidziane do przekształcenia 

termicznego lub składowania na 

składowisku;”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pl:PDF) 

Uzasadnienie 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są ogólnie wyłączone z zakresu dyrektywy w 

sprawie odpadów, gdyż objęte są rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 dotyczącym 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Godnym uwagi wyjątkiem od tej ogólnej 

zasady są produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (a więc także obornik). Przetwarzanie 

obornika w wytwórniach biogazu prowadzi się głównie w celu uniknięcia emisji z 

nieprzetworzonego składowania, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz uzyskania 

nawozu naturalnego o lepszych właściwościach agronomicznych w porównaniu z obornikiem 

nieprzetworzonym. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1– punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) »bioodpady« oznaczają ulegające 

biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, 

odpady spożywcze i kuchenne z 

gospodarstw domowych, restauracji, 

placówek zbiorowego żywienia i handlu 

detalicznego i porównywalne odpady z 

zakładów przetwórstwa spożywczego oraz 

inne odpady o podobnych właściwościach 

biodegradacyjnych, porównywalne pod 

względem charakteru, składu i ilości; 

4) »bioodpady« oznaczają ulegające 

biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, 

odpady spożywcze i kuchenne z 

gospodarstw domowych, restauracji, 

placówek zbiorowego żywienia i handlu 

detalicznego i porównywalne odpady z 

zakładów przetwórstwa spożywczego oraz 

inne odpady o podobnych właściwościach 

biodegradacyjnych, porównywalne pod 

względem charakteru i składu; 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „5a) »producent produktów, 

wprowadzający towary do obrotu w Unii« 

oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 

która zawodowo opracowuje, wytwarza, 

przetwarza, obrabia, sprzedaje lub wwozi 

produkty;”; 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d b (nowa) 
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Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „9a) »rozszerzona odpowiedzialność 

producenta« oznacza pełną lub częściową 

operacyjną lub finansową 

odpowiedzialność producenta za produkt, 

rozszerzoną na pokonsumpcyjny etap 

cyklu życia danego produktu, jako sposób 

na osiągnięcie przez państwa 

członkowskie unijnych celów dotyczących 

odpadów i zwiększenie współczynników 

ponownego użycia i recyklingu;”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów i dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych brak definicji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niniejsza 

definicja jest wystarczająco szeroka, by objąć zróżnicowane stosowanie rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta w państwach członkowskich, ale wyjaśnia, do których państw 

członkowskich i systemów proponowane minimalne wymogi UE będą miały zastosowanie. 

Wyjaśnia również zakres i cele rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16) »przygotowanie do ponownego 

użycia« oznacza procesy odzysku 

polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu 

lub naprawie, w ramach których odpady, 

produkty lub składniki produktów, które 

zostały zebrane przez uznany podmiot 

zajmujący się przygotowaniem do 

ponownego użycia lub w ramach 

systemów zwrotu kaucji, są 

przygotowywane do tego, by mogły być 

ponownie wykorzystywane bez 

16) »przygotowanie do ponownego 

użycia« oznacza procesy odzysku 

polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu 

lub naprawie, w ramach których produkty 

lub składniki produktów, które wcześniej 

stały się odpadami, są przygotowywane do 

tego, by mogły być ponownie 

wykorzystywane bez jakichkolwiek innych 

czynności przetwarzania wstępnego; 
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jakichkolwiek innych czynności 

przetwarzania wstępnego; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W proces przygotowania do ponownego użycia zaangażowane są również organizacje, 

których podstawowym celem nie jest gospodarowanie odpadami, na przykład sklepy z 

rzeczami używanymi, których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne, targi staroci 

itd. Celem poprawki jest uniknięcie nadmiernej regulacji, która miałaby negatywny wpływ na 

istnienie tych organizacji. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „16a) »podmiot zajmujący się 

przygotowaniem do ponownego użycia« 

oznacza przedsiębiorstwo lub sieć 

przedsiębiorstw zajmujących się 

odpadami, pracujących w łańcuchu 

przygotowania do ponownego użycia i 

przestrzegających przepisów dotyczących 

odpadów i innych istotnych przepisów 

obowiązujących na terytorium, na którym 

prowadzą działalność;”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja jednoznacznie określa warunki, jakie pozwalają uznać organizację za „podmiot 

zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia” i wyjaśnia termin stosowany w 

dalszych częściach dyrektywy. Odzwierciedla znaczenie tych podmiotów w procesie 

gospodarowania odpadami i podkreśla rolę odpowiednich regulacji w państwach 

członkowskich. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 17 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

17b) »wypełnianie wyrobisk« oznacza 

proces odzysku, w ramach którego 

odpowiednie odpady są wykorzystywane 

do rekultywacji obszarów, na których 

prowadzone były roboty ziemne, lub do 

celów inżynieryjnych na potrzeby 

architektury krajobrazu lub budownictwa 

zamiast innych materiałów niebędących 

odpadami, które w innym wypadku 

zostałyby użyte do tego celu; 

17b) »wypełnianie wyrobisk« oznacza 

proces odzysku inny niż recykling, w 

ramach którego odpowiednie odpady inne 

niż niebezpieczne są wykorzystywane do 

rekultywacji obszarów, na których 

prowadzone były roboty ziemne, lub do 

celów inżynieryjnych na potrzeby 

architektury krajobrazu lub budownictwa 

zamiast innych materiałów niebędących 

odpadami, które w innym wypadku 

zostałyby użyte do tego celu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wzmacnia hierarchię postępowania z odpadami, wyłączając odpady nadające się 

do recyklingu z wypełniania wyrobisk. Jednocześnie w ramach ochrony zdrowia, lokalnego 

środowiska i źródeł wody definicja powinna uniemożliwiać wykorzystywanie do procesu 

wypełniania wyrobisk jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „20a) »odpady handlowe i przemysłowe« 

oznaczają duże ilości odpadów 

zmieszanych innych niż odpady 

komunalne, pochodzące z działalności 

handlowej, w tym wytwarzania 

określonych produktów, obejmujące 

papier i tekturę, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia i 
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odpady wielkogabarytowe. Odpady 

handlowe i przemysłowe nie obejmują 

odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych 

oraz odpadów z sieci kanalizacyjnej i z 

oczyszczalni ścieków, w tym osadu 

ściekowego;”; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f b (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 20 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „20b) »zaśmiecanie« oznacza każde 

działanie lub przeoczenie posiadacza 

odpadów, umyślne lub wynikające z 

niedbalstwa, powodujące powstanie 

śmieci;”; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f c (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 20 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fc) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „20c) »odpady żywnościowe« oznaczają 

żywność utraconą w łańcuchu dostaw 

żywności; odpady żywnościowe nie 

obejmują żywności przeznaczonej do 

wykorzystania jako materiał, np. 
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bioprodukt, pasza dla zwierząt lub 

wysłanej do redystrybucji;”; 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f d (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 20 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fd) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „20d) »zanieczyszczenia w recyklingu« 

oznaczają przedmioty lub substancje 

zmieszane z odpadami nadającymi się do 

recyklingu, w tym, ale nie wyłącznie, 

wilgoć, materiały nienadające się do 

recyklingu, niedocelowe odpady nadające 

się do recyklingu, klej, farby i etykiety.”; 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7– litera -a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -a) w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy 

otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu wzmocnienia działań w 

zakresie ponownego wykorzystania 

odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, 

recyklingu oraz innych form odzysku 

państwa członkowskie mogą podjąć środki 

prawodawcze lub inne niż prawodawcze w 

celu zapewnienia, aby każda osoba 

fizyczna lub prawna, która zawodowo 

„1. W celu wzmocnienia działań w 

zakresie ponownego wykorzystania 

odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, 

recyklingu oraz innych form odzysku 

państwa członkowskie podejmują środki 

prawodawcze lub inne niż prawodawcze w 

celu zapewnienia, aby każda osoba 

fizyczna lub prawna, która zawodowo 
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opracowuje, wytwarza, przetwarza, 

obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty 

(producent produktu) ponosiła rozszerzoną 

odpowiedzialność producenta.” 

opracowuje, wytwarza, przetwarza, 

obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty 

(producent produktu) ponosiła rozszerzoną 

odpowiedzialność producenta.”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pl:PDF) 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 aa) w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy 

otrzymuje brzmienie:  

„2. Państwa członkowskie mogą 

zastosować odpowiednie środki 

zachęcające do takiego projektowania 

produktów, aby zmniejszyć ich 

oddziaływanie na środowisko i 

wytwarzanie odpadów podczas produkcji i 

następującego po niej użytkowania 

produktów, i aby zagwarantować, aby 

odzysk i unieszkodliwianie produktów, 

które stały się odpadami, odbywał się 

zgodnie z art. 4 i 13.” 

„2. Państwa członkowskie stosują 

odpowiednie środki zachęcające do takiego 

projektowania produktów, aby zmniejszyć 

ich oddziaływanie na środowisko i 

wytwarzanie odpadów podczas produkcji i 

następującego po niej użytkowania 

produktów, i aby zagwarantować, aby 

odzysk i unieszkodliwianie produktów, 

które stały się odpadami, odbywał się 

zgodnie z art. 4 i 13.”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pl:PDF) 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te mogą zachęcać między innymi 

do opracowywania, produkcji i 

wprowadzania do obrotu produktów 

nadających się do wielokrotnego użycia, 

które są technicznie trwałe i które, po tym 

jak stają się odpadami, nadają się do 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu, co ułatwia właściwe 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami.  Środki te powinny uwzględniać 

wpływ produktów w całym cyklu ich 

życia. 

Środki te zachęcają między innymi do 

opracowywania, produkcji i wprowadzania 

do obrotu produktów nadających się do 

wielokrotnego użycia, które są technicznie 

trwałe i łatwe do naprawy i które, po tym 

jak stają się odpadami, nadają się do 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu, co ułatwia właściwe 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami. Środki te powinny uwzględniać 

wpływ produktów w całym cyklu ich 

życia. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pl:PDF) 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja organizuje wymianę 

informacji między państwami 

członkowskimi a podmiotami 

zaangażowanymi w systemy 

odpowiedzialności producenta na temat 

praktycznego wdrożenia wymogów 

określonych w art. 8a oraz na temat 

najlepszych praktyk, aby zapewnić 

odpowiednie zarządzanie i współpracę 

transgraniczną w ramach systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Obejmuje ona, między innymi, 

wymianę informacji na temat cech 

organizacyjnych i nadzorowania systemów 

odpowiedzialności producenta, wyboru 

podmiotów gospodarujących odpadami i 

zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Komisja publikuje wyniki wymiany 

5. Komisja organizuje wymianę 

informacji między państwami 

członkowskimi a podmiotami 

zaangażowanymi w systemy 

odpowiedzialności producenta na temat 

praktycznego wdrożenia wymogów 

określonych w art. 8a oraz na temat 

najlepszych praktyk, aby zapewnić 

odpowiednie zarządzanie i współpracę 

transgraniczną w ramach systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Obejmuje ona, między innymi, 

wymianę informacji na temat cech 

organizacyjnych i nadzorowania systemów 

odpowiedzialności producenta, wyboru 

podmiotów gospodarujących odpadami i 

zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Komisja publikuje wyniki wymiany 



 

PA\1093649PL.doc 21/44 PE582.196v01-00 

 PL 

informacji. informacji i może przedstawić wytyczne 

dotyczące istotnych aspektów. 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret pierwsze 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– w wyraźny sposób określały role i 

obowiązki producentów produktów, 

wprowadzających towary do obrotu w 

Unii, organizacji wdrażających w ich 

imieniu systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, prywatnych 

lub publicznych podmiotów 

gospodarujących odpadami, władz 

lokalnych oraz, w stosownych 

przypadkach, uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia; 

– w wyraźny sposób określały role i 

obowiązki producentów produktów, 

wprowadzających towary do obrotu w 

Unii, organizacji wdrażających w ich 

imieniu systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, prywatnych 

lub publicznych podmiotów 

gospodarujących odpadami, władz 

lokalnych, dystrybutorów i sprzedawców 

detalicznych oraz, w stosownych 

przypadkach, uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania określone w tym punkcie muszą być prowadzone przez państwa członkowskie, a nie 

w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak można by zrozumieć na 

podstawie proponowanego sformułowania. Poprawka wyjaśnia również definicję producenta 

produktów w art. 8 ust. 1 i uzupełnia wykaz istotnych podmiotów w łańcuchu wartości. Jasno 

określone role i zakres odpowiedzialności zapewnią rozliczalność. Wytyczne UE dotyczące 

roli i zakresu odpowiedzialności pomogą zapewnić zharmonizowane wdrożenie na szczeblu 

krajowym. Poprawka wzmacnia również niedyskryminujące postanowienia chroniące 

zarówno konsumentów, jak i producentów.  

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 
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Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret drugie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– określały wymierne cele w zakresie 

gospodarowania odpadami zgodnie z 

hierarchią postępowania z odpadami w 

celu osiągnięcia przynajmniej celów 

ilościowych istotnych dla systemu zgodnie 

z niniejszą dyrektywą, dyrektywą 

94/62/WE, dyrektywą 2000/53/WE, 

dyrektywą 2006/66/WE oraz dyrektywą 

2012/19/UE; 

– określały wymierne cele w zakresie 

gospodarowania odpadami zgodnie z 

hierarchią postępowania z odpadami w 

celu osiągnięcia przynajmniej celów 

ilościowych istotnych dla systemu zgodnie 

z niniejszą dyrektywą, dyrektywą 

94/62/WE, dyrektywą 2000/53/WE, 

dyrektywą 2006/66/WE oraz dyrektywą 

2012/19/UE, a także innych celów 

uznanych za istotne dla systemu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania określone w tym punkcie muszą być prowadzone przez państwa członkowskie, a nie 

w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak można by zrozumieć na 

podstawie proponowanego sformułowania. Poprawka wyjaśnia również definicję producenta 

produktów w art. 8 ust. 1 i uzupełnia wykaz istotnych podmiotów w łańcuchu wartości. Jasno 

określone role i zakres odpowiedzialności zapewnią rozliczalność. Wytyczne UE dotyczące 

roli i zakresu odpowiedzialności pomogą zapewnić zharmonizowane wdrożenie na szczeblu 

krajowym. Poprawka wzmacnia również niedyskryminujące postanowienia chroniące 

zarówno konsumentów, jak i producentów. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret trzecie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– określały system sprawozdawczy 

służący do zbierania danych dotyczących 

produktów wprowadzanych do obrotu w 

Unii przez producentów objętych 

systemem rozszerzonej odpowiedzialność 

producenta. Gdy produkty te stają się 

odpadami, system sprawozdawczy 

zapewnia gromadzenie danych na temat 

zbiórki i przetwarzania tych odpadów, 

określając, w stosownych przypadkach, 

– określały system sprawozdawczy 

służący do zbierania danych dotyczących 

produktów lub, w stosownych 

przypadkach, opakowań, wprowadzanych 

do obrotu w Unii przez producentów 

objętych systemem rozszerzonej 

odpowiedzialność producenta. Gdy 

produkty te lub, w stosownych 

przypadkach, opakowania, stają się 

odpadami, system sprawozdawczy 
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przepływy materiałów odpadowych; zapewnia gromadzenie danych na temat 

zbiórki i przetwarzania tych odpadów, 

określając, w stosownych przypadkach, 

przepływy materiałów odpadowych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania określone w tym punkcie muszą być prowadzone przez państwa członkowskie, a nie 

w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak można by zrozumieć na 

podstawie proponowanego sformułowania. Poprawka wyjaśnia również definicję producenta 

produktów w art. 8 ust. 1 i uzupełnia wykaz istotnych podmiotów w łańcuchu wartości. Jasno 

określone role i zakres odpowiedzialności zapewnią rozliczalność. Wytyczne UE dotyczące 

roli i zakresu odpowiedzialności pomogą zapewnić zharmonizowane wdrożenie na szczeblu 

krajowym. Poprawka wzmacnia również niedyskryminujące postanowienia chroniące 

zarówno konsumentów, jak i producentów. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret czwarte 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zapewnia równe traktowanie i 

niedyskryminację poszczególnych 

producentów produktów oraz w 

odniesieniu do małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

– zapewniały równe traktowanie i 

niedyskryminację poszczególnych 

producentów produktów oraz w 

odniesieniu do małych i średnich 

przedsiębiorstw. W szczególności koszt 

jednostkowy usługi związanej z 

określonym produktem, naliczany przez 

organizację wdrażającą w imieniu 

producenta produktów systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, jest jednakowy dla wszystkich 

producentów produktów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania określone w tym punkcie muszą być prowadzone przez państwa członkowskie, a nie 

w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak można by zrozumieć na 

podstawie proponowanego sformułowania. Poprawka wyjaśnia również definicję producenta 

produktów w art. 8 ust. 1 i uzupełnia wykaz istotnych podmiotów w łańcuchu wartości. Jasno 
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określone role i zakres odpowiedzialności zapewnią rozliczalność. Wytyczne UE dotyczące 

roli i zakresu odpowiedzialności pomogą zapewnić zharmonizowane wdrożenie na szczeblu 

krajowym. Poprawka wzmacnia również niedyskryminujące postanowienia chroniące 

zarówno konsumentów, jak i producentów. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – przyczyniały się do uwzględnienia 

w cenie produktów kosztów 

środowiskowych w całym cyklu życia i 

kosztów ich wycofania z eksploatacji oraz 

tworzyły zachęty dla producentów 

produktów, by przy projektowaniu swoich 

produktów w większej mierze brali pod 

uwagę zapobieganie powstawaniu 

odpadów oraz trwałość produktów, 

możliwości ich ponownego użycia i 

recyklingu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania określone w tym punkcie muszą być prowadzone przez państwa członkowskie, a nie 

w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak można by zrozumieć na 

podstawie proponowanego sformułowania. Poprawka wyjaśnia również definicję producenta 

produktów w art. 8 ust. 1 i uzupełnia wykaz istotnych podmiotów w łańcuchu wartości. Jasno 

określone role i zakres odpowiedzialności zapewnią rozliczalność. Wytyczne UE dotyczące 

roli i zakresu odpowiedzialności pomogą zapewnić zharmonizowane wdrożenie na szczeblu 

krajowym. Poprawka wzmacnia również niedyskryminujące postanowienia chroniące 

zarówno konsumentów, jak i producentów. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret czwarte b (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zawierały jasno określone cele 

dotyczące lepszego projektowania 

produktów (ekoprojektowanie) z myślą o 

zapobieganiu powstawaniu odpadów, a 

nie jedynie recyklingu i odzysku 

materiałów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania określone w tym punkcie muszą być prowadzone przez państwa członkowskie, a nie 

w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak można by zrozumieć na 

podstawie proponowanego sformułowania. Poprawka wyjaśnia również definicję producenta 

produktów w art. 8 ust. 1 i uzupełnia wykaz istotnych podmiotów w łańcuchu wartości. Jasno 

określone role i zakres odpowiedzialności zapewnią rozliczalność. Wytyczne UE dotyczące 

roli i zakresu odpowiedzialności pomogą zapewnić zharmonizowane wdrożenie na szczeblu 

krajowym. Poprawka wzmacnia również niedyskryminujące postanowienia chroniące 

zarówno konsumentów, jak i producentów. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki w celu ochrony 

konsumentów polegające na: 

 a) zapewnieniu, aby żaden posiadacz 

odpadów, który korzysta z systemu 

zbierania odpadów, nie był 

dyskryminowany przez żadną organizację 

wdrażającą w imieniu producenta 

produktów systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta; 

 b) zapewnieniu konsumentom – bez 

ponoszenia przez nich dodatkowych 

kosztów – odpowiedniej dostępności na 

wszystkich obszarach geograficznych 

określonych zgodnie z ust. 3 lit. a) 
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systemów zbierania odpadów 

zapewnianych przez każdą organizację 

wdrażającą w imieniu producenta 

produktów systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta; 

 c) zapewnieniu, aby każda 

organizacja wdrażająca w imieniu 

producenta produktów systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta na wszystkich obszarach 

geograficznych określonych zgodnie z ust. 

3 lit. a) świadczyła usługi i zapewniała 

infrastrukturę zbierania odpadów o 

porównywalnych standardach jakości i 

dostępności, tak aby żaden konsument nie 

był dyskryminowany z powodu miejsca 

swego zamieszkania; 

 d) zapewnieniu, aby żadna 

organizacja wdrażająca w imieniu 

producenta produktów systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta na wszystkich obszarach 

geograficznych określonych zgodnie z ust. 

3 lit. a) nie ograniczała, bezpośrednio lub 

pośrednio, wprowadzania przez 

konsumentów produktów do systemu 

zbierania odpadów, nawet jeśli 

organizacja ta osiągnęła już cele 

dotyczące odpadów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wzmacnia ochronę konsumentów i wyjaśnia obowiązki operatorów we wdrażaniu 

systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Odzwierciedla również fakt, że 

konsument nie może w łatwy sposób indywidualnie zażądać wykonania usług, co może 

prowadzić do sytuacji, w której usługi rozszerzonej odpowiedzialności producenta zostały 

pokryte w cenie produktu nabytego przez konsumenta, ale nie może on z nich skorzystać z 

powodu braku punktów zbierania odpadów lub utrudnionego dostępu do nich, co powoduje 

dodatkowe koszty lub niedogodności dla konsumenta. Aby zapobiec takim sytuacjom, 

konsument powinien być chroniony prawem. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 
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Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 4 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) pokrywała całość kosztów 

gospodarowania odpadami dla produktów 

wprowadzanych przez nich na rynek 

unijny, w tym wszystkie następujące 

elementy: 

a) pokrywała następujące koszty 

gospodarowania odpadami dla produktów 

wprowadzanych przez nich na rynek 

unijny: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nieograniczony obowiązek pokrywania przez producenta/importera „całości kosztów 

gospodarowania odpadami” jest niewspółmierny do roli i odpowiedzialności 

producenta/importera za zbieranie i sortowanie zużytych opakowań w celu ich recyklingu.  

Nałożyłby potencjalnie nieograniczone i nieproporcjonalne obciążenia na producentów, 

wykraczające poza zakres ich odpowiedzialności i kontroli. Niniejsza poprawka ma 

wyznaczyć zakres odpowiedzialności i zobowiązania finansowego producenta. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 4 – akapit 1 – litera a – tiret pierwsze 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– koszty operacji selektywnej zbiórki, 

sortowania oraz przetwarzania 

wymaganych do spełnienia celów w 

zakresie gospodarowania odpadami, o 

których mowa w ust. 1 tiret drugie, po 

uwzględnieniu dochodów z ponownego 

użycia lub sprzedaży surowców wtórnych 

pochodzących z ich produktów; 

– koszty operacji selektywnej zbiórki, 

sortowania w celu recyklingu oraz 

przetwarzania wymaganych do spełnienia 

celów w zakresie gospodarowania 

odpadami, o których mowa w ust. 1 tiret 

drugie, po uwzględnieniu dochodów z 

ponownego użycia lub sprzedaży 

surowców wtórnych pochodzących z ich 

produktów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nieograniczony obowiązek pokrywania przez producenta/importera „całości kosztów 

gospodarowania odpadami” jest niewspółmierny do roli i odpowiedzialności 

producenta/importera za zbieranie i sortowanie zużytych opakowań w celu ich recyklingu.  
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Nałożyłby potencjalnie nieograniczone i nieproporcjonalne obciążenia finansowe na 

producentów, wykraczające poza zakres ich odpowiedzialności i kontroli. Niniejsza poprawka 

ma wyznaczyć zakres odpowiedzialności i zobowiązania finansowego producenta. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 a – ustęp 4 – akapit 1 – litera a – tiret 3 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – koszty zapobiegania powstawaniu 

śmieci ich zbierania; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek pokrywania „całości kosztów gospodarowania odpadami” nałożyłby potencjalnie 

nieograniczone i nieproporcjonalne obciążenia finansowe na producentów, wykraczające 

poza zakres ich odpowiedzialności i kontroli. Niniejsza poprawka ma wyznaczyć zakres 

odpowiedzialności i zobowiązania finansowego producenta. Poza tym sformułowanie „w tym 

wszystkie następujące elementy” sugeruje, że koszty mogą być zróżnicowane w zależności od 

państwa członkowskiego, co może prowadzić do rozdrobnienia rynku wewnętrznego. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zapobieganie powstawaniu odpadów Ponowne użycie i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Or. en 

Uzasadnienie 

Uzupełnienie tytułu podkreśla, że ponowne użycie zapobiega marnotrawstwu. 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zachęcają do korzystania z 

produktów, które są zasobooszczędne, 

trwałe, nadające się do naprawy i 

recyklingu; 

– zachęcają do produkcji i 

korzystania z produktów, które są 

zasobooszczędne, trwałe, nadające się do 

naprawy i recyklingu; 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret drugie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– określają i są ukierunkowane na 

produkty, które są głównymi źródłami 
surowców o dużym znaczeniu dla 

gospodarki Unii i których dostawa wiąże 

się z wysokim ryzykiem w celu 

niedopuszczenia, aby materiały te stały się 

odpadami; 

– określają i zachęcają do 

ponownego użycia produktów 

zawierających znaczne ilości surowców 

krytycznych, których dostawa wiąże się z 

wysokim ryzykiem – także ze względu na 

bezpieczeństwo dostaw – w celu 

niedopuszczenia, aby materiały te stały się 

odpadami; 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret trzecie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zachęcają do tworzenia systemów – zachęcają do tworzenia systemów 
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wspierających ponowne użycie, w 

szczególności w odniesieniu do sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów 

i mebli; 

wspierających ponowne użycie, w 

szczególności w odniesieniu do sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

tekstyliów, mebli, a także opakowań oraz 

materiałów i produktów budowlanych; 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zachęcają do wspierania niezależnych 

podmiotów zajmujących się naprawami, 

za pomocą, na przykład, zachęt 

podatkowych, takich jak obniżona stawka 

VAT, lub kryteriów udzielania zamówień, 

w tym kryteriów udzielania informacji; 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret trzecie b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – ograniczają zawartość niebezpiecznych 

substancji w materiałach i produktach w 

drodze ustalenia poziomów docelowych i 

zachęcają do informowania o 

niebezpiecznych substancjach w łańcuchu 

dostaw; 

Or. en 
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – ograniczają powstawanie odpadów i 

emisje spowodowane używaniem tworzyw 

sztucznych i części z tworzyw sztucznych, 

również w celu zmniejszenia 

zanieczyszczenia wód morskich; 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – wymagają zgłaszania wykrytych 

przypadków sztucznego skracania cyklu 

życia oraz przeciwdziałają wprowadzaniu 

takich produktów do obrotu na ich 

rynkach krajowych;  

Or. en 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret piąte b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – obejmują rozwój stałego przekazywania 

informacji i regularnego organizowania 

kampanii edukacyjnych podnoszących 
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wiedzę o zapobieganiu powstawaniu 

odpadów. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie monitorują i 

oceniają wdrażanie środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów. 

W tym celu wykorzystują odpowiednie 

jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, 

w szczególności dotyczące ilości odpadów 

komunalnych na mieszkańca, które są 

unieszkodliwiane lub poddawane 

odzyskowi energii. 

2. Państwa członkowskie monitorują i 

oceniają wdrażanie środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów. 

W tym celu wykorzystują odpowiednie 

jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, 

w szczególności dotyczące ilości odpadów 

komunalnych na mieszkańca, które są 

unieszkodliwiane lub poddawane 

odzyskowi energii. Mogą również 

korzystać z dodatkowych wskaźników 

jakościowych lub ilościowych, w tym 

wskaźników do monitorowania 

powstawania odpadów innych niż odpady 

komunalne. 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera -a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – nagłówek 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -a) tytuł art. 11 otrzymuje brzmienie: 

Ponowne wykorzystanie i recykling Przygotowanie do ponownego użycia i 

recykling 

Or. en 
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(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pl:PDF) 

Uzasadnienie 

Poprawka podkreśla, że proces przygotowania do ponownego użycia odnosi się do 

przetwarzania odpadów lub potencjalnych odpadów. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie środki w celu wspierania 

przygotowania do ponownego użycia 

produktów, zwłaszcza poprzez zachęcanie 

do tworzenia i wspierania sieci ponownego 

użycia i napraw oraz ułatwienie dostępu 

takich sieci do punktów zbierania odpadów 

oraz wspieranie wykorzystania 

instrumentów ekonomicznych, kryteriów 

udzielania zamówień, celów ilościowych 

lub innych środków. 

1. Państwa członkowskie podejmują 

środki w celu wspierania przygotowania do 

ponownego użycia produktów, zwłaszcza 

poprzez zachęcanie do tworzenia i 

wspierania podmiotów zajmujących się 

przygotowaniem do ponownego użycia i 

ich sieci, w szczególności podmiotów 

działających jako przedsiębiorstwa 

społeczne, oraz ułatwienie dostępu takich 

sieci do punktów i obiektów zbierania 

odpadów oraz wspieranie wykorzystania 

instrumentów ekonomicznych, kryteriów 

udzielania zamówień lub innych środków. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić charakter ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia, w tym 

organizacji zaangażowanych w te procesy. Wprowadzenie celów ilościowych w odniesieniu 

do ponownego użycia ma zasadnicze znaczenie dla poprawy współpracy między wszystkimi 

podmiotami w strumieniu odpadów, aby przygotowanie do ponownego użycia stało się opcją 

w stosunku do innych rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów. Jest to również kwestia 

najlepszych praktyk, gdyż szereg państw członkowskich wprowadziło już te cele. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W celu zapewnienia podmiotom 

zajmującym się przygotowaniem do 

ponownego użycia dostępu do punktów i 

obiektów zbierania odpadów państwa 

członkowskie ustalają odrębne cele 

ilościowe w zakresie przygotowania do 

ponownego użycia. Do 2020 r. odpady 

pochodzące przede wszystkim ze zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i tekstyliów muszą stanowić co 

najmniej 2 % zebranych odpadów 

komunalnych. Do 2030 r. odsetek ten 

wzrośnie do 4 %. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić charakter ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia, w tym 

organizacji zaangażowanych w te procesy. Wprowadzenie celów ilościowych w odniesieniu 

do ponownego użycia ma zasadnicze znaczenie dla poprawy współpracy między wszystkimi 

podmiotami w strumieniu odpadów, aby przygotowanie do ponownego użycia stało się opcją 

w stosunku do innych rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów. Jest to również kwestia 

najlepszych praktyk, gdyż szereg państw członkowskich wprowadziło już te cele. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują środki 

wspierające systemy sortowania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych oraz 

przynajmniej dla: drewna, kruszyw, 

metalu, szkła i gipsu. 

Aby osiągnąć cel określony w ust. 2 lit. b), 

państwa członkowskie podejmują środki 

wspierające systemy sortowania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych oraz 

przynajmniej dla: drewna, frakcji 

mineralnych (betonu, cegieł, płytek i 

wyrobów ceramicznych), metalu, szkła, 

tworzyw sztucznych i gipsu.  

 Państwa członkowskie podejmują środki 

wspierające systemy sortowania odpadów 

handlowych i przemysłowych 
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przynajmniej dla: metali, tworzyw 

sztucznych, papieru i tektury, bioodpadów, 

szkła i drewna. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić charakter ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia, w tym 

organizacji zaangażowanych w te procesy. Wprowadzenie celów ilościowych w odniesieniu 

do ponownego użycia ma zasadnicze znaczenie dla poprawy współpracy między wszystkimi 

podmiotami w strumieniu odpadów, aby przygotowanie do ponownego użycia stało się opcją 

w stosunku do innych rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów. Jest to również kwestia 

najlepszych praktyk, gdyż szereg państw członkowskich wprowadziło już te cele. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera d 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) do 2030 r. przygotowanie do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych zostanie zwiększone 

wagowo do co najmniej 65 %. 

d) do 2030 r. przygotowanie do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych zostanie zwiększone 

wagowo do co najmniej 70 %. 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera d 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) do 2020 r. regeneracja olejów 

odpadowych zostanie zwiększona do 

minimum 60 % wagi olejów odpadowych 

produkowanych i zbieranych w całej Unii. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Regeneracja olejów odpadowych do olejów bazowych to zasobooszczędny i całkowicie 

wykonalny pod względem technicznym sposób gospodarowania tym niebezpiecznym 

strumieniem odpadów. Aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie regeneracji olejów 

odpadowych, regenerację trzeba będzie wesprzeć za pomocą ogólnounijnych docelowych 

poziomów zbierania. Zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 21 dyrektywy 2008/98/WE 

selektywną zbiórkę olejów odpadowych prowadzi się już we wszystkich państwach 

członkowskich UE. Cele w zakresie zbierania wzmocnią zatem wdrażanie art. 21 we 

wszystkich państwach członkowskich UE. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera d 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) do 2030 r. regeneracja olejów 

odpadowych zostanie zwiększona do 

minimum 85 % wagi olejów odpadowych 

produkowanych i zbieranych w całej Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Regeneracja olejów odpadowych do olejów bazowych to zasobooszczędny i całkowicie 

wykonalny pod względem technicznym sposób gospodarowania tym niebezpiecznym 

strumieniem odpadów. Aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie regeneracji olejów 

odpadowych, regenerację trzeba będzie wesprzeć za pomocą ogólnounijnych docelowych 

poziomów zbierania. Zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 21 dyrektywy 2008/98/WE 

selektywną zbiórkę olejów odpadowych prowadzi się już we wszystkich państwach 

członkowskich UE. Cele w zakresie zbierania wzmocnią zatem wdrażanie art. 21 we 

wszystkich państwach członkowskich UE. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera d 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d c (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 dc) aby osiągnąć cele w zakresie 

regeneracji olejów odpadowych i nie 

naruszając obowiązków określonych w 

art. 21, do 2020 r. zbiórka olejów 

odpadowych zostanie zwiększona wagowo 

do minimum 95 % rocznie, a do 2025 r. – 

do 100 % wagi olejów odpadowych 

produkowanych i zbieranych w całej Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Regeneracja olejów odpadowych do olejów bazowych to zasobooszczędny i całkowicie 

wykonalny pod względem technicznym sposób gospodarowania tym niebezpiecznym 

strumieniem odpadów. Aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie regeneracji olejów 

odpadowych, regenerację trzeba będzie wesprzeć za pomocą ogólnounijnych docelowych 

poziomów zbierania. Zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 21 dyrektywy 2008/98/WE 

selektywną zbiórkę olejów odpadowych prowadzi się już we wszystkich państwach 

członkowskich UE. Cele w zakresie zbierania wzmocnią zatem wdrażanie art. 21 we 

wszystkich państwach członkowskich UE. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera f a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) w art. 11 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 5a. Aby wyznaczyć dokładny punkt 

odniesienia w celu określenia wartości 

docelowych w zakresie recyklingu 

odpadów handlowych i przemysłowych 

innych niż niebezpieczne, Komisja 

gromadzi dane na temat takich odpadów 

na podstawie wspólnej sprawozdawczości 

państw członkowskich. 

 Państwa członkowskie przekazują te dane 

Komisji drogą elektroniczną w terminie 

sześciu miesięcy od zakończenia roku 
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sprawozdawczego, którego dotyczą 

zebrane dane. W ciągu dwóch lat po 

zgromadzeniu danych, w oparciu o ocenę 

skutków Komisja rozważy możliwość 

ustalenia do 2025 r. odrębnych wartości 

docelowych dla recyklingu obojętnych 

odpadów handlowych i przemysłowych 

innych niż niebezpieczne, przynajmniej 

dla papieru, metalu i bioodpadów. 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 a – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do celów obliczania czy cele 

określone w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz 

art. 11 ust. 3 zostały osiągnięte: 

1. Do celów obliczania, czy cele 

określone w art. 11 ust. 2 lit. c)–dc) oraz 

art. 11 ust. 3 zostały osiągnięte: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie odnośnika do poprawek do art. 11 ust. 2. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 a – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) państwa członkowskie mogą 

uwzględniać produkty i części składowe 

przygotowywane do ponownego użycia 

przez uznane podmioty zajmujące się 

przygotowaniem do ponownego użycia lub 

w ramach uznanych systemów zwrotu 

skreśla się 
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kaucji. Do obliczenia skorygowanego 

współczynnika odpadów komunalnych 

przygotowanych do ponownego użycia i 

recyklingu z uwzględnieniem wagi 

produktów i części składowych 

przygotowanych do ponownego użycia, 

państwa członkowskie wykorzystują 

zweryfikowane dane uzyskane od 

wspomnianych podmiotów i stosują wzór 

podany w załączniku VI. 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Do celów obliczenia, czy cele 

ustanowione w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) i art. 

11 ust. 3 zostały osiągnięte, państwa 

członkowskie mogą uwzględnić recykling 

metali, który odbywa się w związku ze 

spalaniem, proporcjonalnie do ilości 

spalanych odpadów komunalnych, pod 

warunkiem że te metale poddane 

recyklingowi spełniają określone wymogi 

jakościowe. 

5. Do celów obliczenia, czy cele 

ustanowione w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) i art. 

11 ust. 3 zostały osiągnięte, państwa 

członkowskie mogą uwzględnić recykling 

metali, który odbywa się w związku 

odzyskiem energii i ze spalaniem, 

proporcjonalnie do ilości spalanych 

odpadów komunalnych, pod warunkiem że 

te metale poddane recyklingowi spełniają 

określone wymogi jakościowe. 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W celu zapewnienia jednolitych 6. W celu zapewnienia jednolitych 
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warunków stosowania ust. 5, Komisja 

przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 

38a ustanawiające wspólną metodę 

obliczania masy metali poddanych 

recyklingowi w związku ze spalaniem, w 

tym kryteria jakości dla metali 

pochodzących z recyklingu. 

warunków stosowania ust. 5, Komisja 

przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 

38a ustanawiające wspólną metodę 

obliczania masy metali poddanych 

recyklingowi w związku z odzyskiem 

energii i ze spalaniem, w tym kryteria 

jakości dla metali pochodzących z 

recyklingu. 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 b – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

1. Komisja, we współpracy z 

Europejską Agencją Środowiska, 

opracowuje sprawozdania z postępów w 

osiąganiu celów określonych w art. 11 ust. 

2 lit. c)–dc) oraz art. 11 ust. 3 najpóźniej 

trzy lata przed każdym terminem 

określonym w tych przepisach. 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a) w art. 15 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „4a. Państwa członkowskie podejmują 

środki w celu zapewnienia, aby procedury 

wyboru podmiotów gospodarujących 

odpadami przeprowadzane przez władze 



 

PA\1093649PL.doc 41/44 PE582.196v01-00 

 PL 

lokalne i organizacje wdrażające w 

imieniu producentów produktów, 

wprowadzających towary do obrotu w 

Unii, systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta zawierały 

klauzule społeczne z myślą o wspieraniu 

roli przedsiębiorstw społecznych.”; 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

selektywne zbieranie bioodpadów, jeżeli 

jest to wykonalne z punktu widzenia 

technicznego, ekonomicznego i 

środowiskowego oraz właściwe w celu 

spełnienia odpowiednich norm jakości dla 

kompostu i osiągnięcia celów określonych 

w art. 11 ust. 2 lit. a), c) i d) oraz art. 11 

ust. 3. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

selektywne zbieranie bioodpadów w celu 

spełnienia odpowiednich norm jakości dla 

kompostu i osiągnięcia celów określonych 

w art. 11 ust. 2 lit. a), c) i d) oraz art. 11 

ust. 3. 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja może opracować wytyczne 

do interpretacji definicji odzysku i 

unieszkodliwiania. 

1. Komisja może opracować wytyczne 

do interpretacji definicji zapobiegania 

powstawaniu odpadów, ponownego 

użycia, odzysku i unieszkodliwiania. 
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Or. en 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Metoda obliczania przygotowania do 

ponownego użycia produktów i 

komponentów do celów art. 11 ust. 2 lit. c) 

i d) oraz art. 11 ust. 3 

Metoda obliczania recyklingu odpadów 

komunalnych do celów art. 11 ust. 2 lit. c) 

i d) oraz art. 11 ust. 3 

Or. en 

Uzasadnienie 

Połączenie celów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia jest sprzeczne z unijną 

hierarchią postępowania z odpadami, gdyż stawia je na tym samym poziomie i tym samym nie 

ma sensu z perspektywy polityki. Są to dwie czynności z definicji całkowicie różne od siebie. 

Ustalenie odrębnych wartości docelowych dla recyklingu odpadów komunalnych osłabia 

możliwość powstania dużych luk związanych z wagą i efektów zaciemniających przy łączeniu 

danych i stanowi najlepsze podejście do określania docelowych poziomów w zakresie 

dobrego jakościowo recyklingu i zapobiegania powstawania odpadów w wyniku ponownego 

użycia. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie obliczają 

skorygowany współczynnik recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia 

zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 

11 ust. 3 według następującego wzoru: 

Państwa członkowskie obliczają 

skorygowany współczynnik recyklingu 

zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 

11 ust. 3 według następującego wzoru: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Połączenie celów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia jest sprzeczne z unijną 
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hierarchią postępowania z odpadami, gdyż stawia je na tym samym poziomie i tym samym nie 

ma sensu z perspektywy polityki. Są to dwie czynności z definicji całkowicie różne od siebie. 

Ustalenie odrębnych wartości docelowych dla recyklingu odpadów komunalnych osłabia 

możliwość powstania dużych luk związanych z wagą i efektów zaciemniających przy łączeniu 

danych i stanowi najlepsze podejście do określania docelowych poziomów w zakresie 

dobrego jakościowo recyklingu i zapobiegania powstawania odpadów w wyniku ponownego 

użycia. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – akapit drugi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – akapit piąty 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

R: waga produktów i komponentów 

przygotowanych do ponownego użycia w 

danym roku; 

skreśla się 
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