
AM\815561PL.doc PE441.206v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2009/2153(INI)

5.5.2010

POPRAWKI
1 - 78

Projekt sprawozdania
José Manuel Fernandes
(PE440.140v01-00)

Zielona księga Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii 
Europejskiej
(2009/2153(INI))



PE441.206v01-00 2/40 AM\815561PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\815561PL.doc 3/40 PE441.206v01-00

PL

Poprawka 1
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. mając na uwadze rezolucję 
legislacyjną Parlamentu Europejskiego z 
dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie 
ostatecznego wspólnego stanowiska Rady 
w celu przyjęcia decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącej 
utworzenia szóstego wspólnotowego 
programu działań w dziedzinie 
środowiska; 

Or. it

Poprawka 2
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że inicjatywa 
„Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów” jest jedną z wzorcowych 
inicjatyw strategii Europa 2020, w 
związku z czym nalezy propagować 
efektywność wykorzystania zasobów; 
mając na uwadze, że recykling 
bioodpadów sprzyja zwiększeniu 
efektywności wykorzystania zasobów,

Or. en

Poprawka 3
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt -A a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że pomimo iż 
szósty wspólnotowy program działań w 
zakresie środowiska naturalnego (2001-
2010) z dnia 22 lipca 2002 r. w art. 8 ust. 
2 pkt iv) nakłada na Komisję obowiązek 
opracowania przepisów w sprawie 
odpadów ulegających biodegradacji, jako 
jednego z priorytetowych działań 
służących osiągnięciu celu 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych i odpadów oraz 
gospodarowania nimi, w osiem lat później 
nie został przedstawiony żaden wniosek 
ustawodawczy, co jest nie do przyjęcia,

Or. en

Poprawka 4
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. stwierdza, że przedstawiona w zielonej 
księdze definicja bioodpadów jest zbyt 
restrykcyjna i nie odpowiada 
rzeczywistości: różnorodność odpadów 
kompostowanych lub poddanych 
fermentacji (a następnie 
kompostowanych) jest znacznie większa,

Or. en

Poprawka 5
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że odpowiednie 
gospodarowanie bioodpadami przynosi 
korzyści nie tylko dla środowiska, ale 
również korzyści społeczne i gospodarcze,

Or. es

Poprawka 6
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dyrektywa 
99/31/WE w sprawie składowania 
odpadów nie gwarantuje wystarczających 
instrumentów dla zrównoważonego 
gospodarowania odpadami organicznymi,

Or. it

Poprawka 7
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze rozproszenie 
przepisów dotyczących gospodarowania 
bioodpadami oraz fakt, że obecnie 
obowiązujące instrumenty prawne nie 
wystarczają, aby osiągnąć zamierzone cele 
w zakresie skutecznego gospodarowania 
bioodpadami; mając na uwadze potrzebę 
odrębnej dyrektywy w sprawie 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że kompilacja wszystkich 
rozproszonych przepisów w zakresie 
gospodarowania bioodpadami w jednym 

skreślono
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akcie prawnym byłaby sama w sobie 
operacją doskonalenia przepisów 
i lepszego stanowienia prawa, a ponadto 
przyniosłaby uproszczenie, większą 
zrozumiałość i pewność prawną, 
gwarantując długoterminowe zaufanie 
publicznych i prywatnych inwestorów,

Or. en

Poprawka 8
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze rozproszenie 
przepisów dotyczących gospodarowania 
bioodpadami oraz fakt, że obecnie 
obowiązujące instrumenty prawne nie 
wystarczają, aby osiągnąć zamierzone cele 
w zakresie skutecznego gospodarowania 
bioodpadami; mając na uwadze potrzebę 
odrębnej dyrektywy w sprawie 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że kompilacja wszystkich 
rozproszonych przepisów w zakresie 
gospodarowania bioodpadami w jednym 
akcie prawnym byłaby sama w sobie 
operacją doskonalenia przepisów 
i lepszego stanowienia prawa, a ponadto 
przyniosłaby uproszczenie, większą 
zrozumiałość i pewność prawną, 
gwarantując długoterminowe zaufanie 
publicznych i prywatnych inwestorów,

C. mając na uwadze rozproszenie 
przepisów dotyczących gospodarowania 
bioodpadami oraz fakt, że obecnie 
obowiązujące instrumenty prawne nie 
wystarczają, aby osiągnąć zamierzone cele 
w zakresie skutecznego gospodarowania 
bioodpadami; mając na uwadze, że jedną z 
użytecznych możliwości byłoby przyjęcie 
odrębnej dyrektywy w sprawie 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że jako alternatywę w ramach 
konsolidacji przepisów UE dotyczących 
odpadów można by rozważyć kompilację 
wszystkich rozproszonych przepisów 
w zakresie gospodarowania bioodpadami 
w jednym akcie prawnym byłaby sama 
w sobie operacją doskonalenia przepisów 
i lepszego stanowienia prawa, a ponadto 
przyniosłaby uproszczenie, większą 
zrozumiałość i pewność prawną, 
gwarantując długoterminowe zaufanie
publicznych i prywatnych inwestorów,

Or. en



AM\815561PL.doc 7/40 PE441.206v01-00

PL

Poprawka 9
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze rozproszenie 
przepisów dotyczących gospodarowania 
bioodpadami oraz fakt, że obecnie 
obowiązujące instrumenty prawne nie 
wystarczają, aby osiągnąć zamierzone cele 
w zakresie skutecznego gospodarowania 
bioodpadami; mając na uwadze potrzebę 
odrębnej dyrektywy w sprawie 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że kompilacja wszystkich 
rozproszonych przepisów w zakresie 
gospodarowania bioodpadami w jednym 
akcie prawnym byłaby sama w sobie 
operacją doskonalenia przepisów 
i lepszego stanowienia prawa, a ponadto 
przyniosłaby uproszczenie, większą 
zrozumiałość i pewność prawną, 
gwarantując długoterminowe zaufanie 
publicznych i prywatnych inwestorów,

C. mając na uwadze rozproszenie 
przepisów dotyczących gospodarowania 
bioodpadami oraz fakt, że obecnie 
obowiązujące instrumenty prawne nie 
wystarczają, aby osiągnąć zamierzone cele 
w zakresie skutecznego gospodarowania 
bioodpadami; mając na uwadze potrzebę 
odrębnej dyrektywy w sprawie 
gospodarowania bioodpadami; podkreśla, 
że kompilacja wszystkich rozproszonych 
przepisów w zakresie gospodarowania 
bioodpadami w jednym akcie prawnym 
byłaby sama w sobie operacją 
doskonalenia przepisów i lepszego 
stanowienia prawa, a ponadto przyniosłaby 
uproszczenie, większą zrozumiałość, lepsze 
monitorowanie i egzekwowanie jego 
wdrażania i pewność prawną, gwarantując 
długoterminowe zaufanie publicznych 
i prywatnych inwestorów,

Or. en

Poprawka 10
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że we wnioskach z 
konferencji poświęconej recyklingowi 
bioodpadów w Europie, która odbyła się z 
Barcelonie dnia 15 lutego 2010 r. z 
udziałem Rady, Komisji i Parlamentu 
Europejskiego (*), stwierdzono, że 
konieczne jest podjęcie działań w celu 
stworzenia europejskich ram prawnych w 
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dziedzinie bioodpadów, gdyż jest to 
właściwy moment do stworzenia tych 
przepisów;  
*Rada Unii Europejskiej. Komunikat 
Sekretarza Generalnego z dnia 9 marca 
2010 r.

Or. es

Poprawka 11
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że odrębna 
dyrektywa w sprawie bioodpadów 
powinna charakteryzować się niezbędną 
elastycznością, pozwalającą objąć różne 
dostępne możliwości gospodarowania 
odpadami ze względu na dużą liczbę 
zmiennych czynników lokalnych, jakie 
należy wziąć pod uwagę,

skreślono

Or. en

Poprawka 12
Struan Stevenson

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że odrębna 
dyrektywa w sprawie bioodpadów 
powinna charakteryzować się niezbędną 
elastycznością, pozwalającą objąć różne 
dostępne możliwości gospodarowania 
odpadami ze względu na dużą liczbę 
zmiennych czynników lokalnych, jakie 
należy wziąć pod uwagę,

D. uważa, że odrębne przepisy w sprawie 
bioodpadów powinny charakteryzować się 
niezbędną elastycznością, pozwalającą 
objąć różne dostępne możliwości 
gospodarowania odpadami ze względu na 
dużą liczbę zmiennych czynników 
lokalnych, jakie należy wziąć pod uwagę,
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Poprawka 13
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że bioodpady 
stanowią ponad 30% komunalnych 
odpadów stałych; stwierdza, że bioodpady, 
których ilość w Unii Europejskiej stale 
wzrasta, są ważnym źródłem emisji gazów 
cieplarnianych i przynoszą inne negatywne 
dla środowiska skutki, kiedy są 
składowane na wysypiskach,

E. mając na uwadze, że bioodpady 
stanowią ponad 30% komunalnych 
odpadów stałych; mając na uwadze, że 
bioodpady, których ilość w Unii 
Europejskiej stale wzrasta, są ważnym 
źródłem emisji gazów cieplarnianych i 
przynoszą inne negatywne dla środowiska 
skutki, kiedy są składowane na 
wysypiskach, w sytuacji, gdy 
gospodarowanie odpadami stanowi 
czwarte co do wielkości źródło emisji 
gazów cieplarnianych; 

Or. ro

Poprawka 14
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że nie tylko 
bioodpady wytwarzane przez 
gospodarstwa domowe są w praktyce 
przetwarzanie przy zastosowaniu 
zrównoważonych metod;  gama 
bioodpadów jest znacznie szersza,

Or. en
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Poprawka 15
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze niezbadany potencjał 
bioodpadów, którymi gospodaruje się 
w poszczególnych państwach 
członkowskich według bardzo 
zróżnicowanych strategii politycznych; 
uważa, że należy ulepszyć gospodarowanie 
tymi odpadami w celu skutecznego 
i zrównoważonego zarządzania zasobami; 
mając na uwadze, że należy zwiększyć 
odzysk bioodpadów, aby osiągnąć cele 
dotyczące recyklingu i energii 
odnawialnych, przyczyniając się do 
osiągnięcia celów strategii UE 2020,

F. mając na uwadze niezbadany potencjał 
bioodpadów, którymi gospodaruje się 
w poszczególnych państwach 
członkowskich według bardzo 
zróżnicowanych strategii politycznych; 
uważa, że należy ulepszyć gospodarowanie 
tymi odpadami w celu skutecznego 
i zrównoważonego zarządzania zasobami; 
mając na uwadze, że należy zwiększyć 
odzysk bioodpadów, aby osiągnąć cele 
dotyczące recyklingu i energii 
odnawialnych, przyczyniając się do 
osiągnięcia celów strategii UE 2020, w 
szczególności w ramach inicjatywy 
wzorcowej w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów,

Or. en

Poprawka 16
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze niezbadany potencjał 
bioodpadów, którymi gospodaruje się 
w poszczególnych państwach 
członkowskich według bardzo 
zróżnicowanych strategii politycznych; 
uważa, że należy ulepszyć gospodarowanie 
tymi odpadami w celu skutecznego 
i zrównoważonego zarządzania zasobami; 
mając na uwadze, że należy zwiększyć 
odzysk bioodpadów, aby osiągnąć cele 
dotyczące recyklingu i energii 
odnawialnych, przyczyniając się do 

F. mając na uwadze niezbadany potencjał 
bioodpadów, którymi gospodaruje się 
w poszczególnych państwach 
członkowskich według bardzo 
zróżnicowanych strategii politycznych; 
uważa, że należy ulepszyć gospodarowanie 
tymi odpadami w celu skutecznego 
i zrównoważonego zarządzania zasobami; 
mając na uwadze, że należy zwiększyć 
selektywną zbiórkę odpadów bioodpadów, 
aby osiągnąć cele dotyczące recyklingu, 
przyczyniając się do osiągnięcia celów 
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osiągnięcia celów strategii UE 2020, strategii UE 2020,

Or. en

Poprawka 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”:  
zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie 
z dyrektywą ramową w sprawie odpadów); 
mając na uwadze, że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że zapobieganie pozwala 
przeciwdziałać powstawaniu 
w szczególności odpadów żywnościowych 
i odpadów zielonych, na przykład poprzez 
lepsze projektowanie parków publicznych 
z roślinami i krzewami niewymagającymi 
dużych nakładów konserwacyjnych,

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”: 
zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie 
z dyrektywą ramową w sprawie odpadów); 
mając na uwadze, że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że zapobieganie pozwala 
przeciwdziałać powstawaniu 
w szczególności odpadów żywnościowych 
i odpadów zielonych, na przykład poprzez 
lepsze projektowanie parków publicznych 
z roślinami i krzewami niewymagającymi 
dużych nakładów konserwacyjnych,
jednak w sytuacji ustalenia w ramach 
hierarchii odpadów, że zapobieganie 
powstawaniu odpadów ulegających 
biodegradacji jest niemożliwe, właściwe 
jest podjęcie decyzji o obróbce odpadów, 
tak aby nie uzyskać energii, ale zachować 
składniki odżywcze (kompostowanie) lub 
tak aby uzyskać energię i zachowywać 
składniki odżywcze (produkcja biogazu);

Or. lt
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Poprawka 18
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”:
zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie z 
dyrektywą ramową w sprawie odpadów);
mając na uwadze,  że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że zapobieganie pozwala 
przeciwdziałać powstawaniu w 
szczególności odpadów żywnościowych i 
odpadów zielonych, na przykład poprzez 
lepsze projektowanie parków publicznych 
z roślinami i krzewami niewymagającymi 
dużych nakładów konserwacyjnych,

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”:
zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie z 
dyrektywą ramową w sprawie odpadów);
mając na uwadze, że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że zapobieganie pozwala 
przeciwdziałać powstawaniu w 
szczególności odpadów żywnościowych i 
odpadów zielonych, na przykład poprzez 
lepsze projektowanie parków publicznych 
z roślinami i krzewami niewymagającymi 
dużych nakładów konserwacyjnych, mając 
na uwadze, że istnieją technologie lub 
metody umożliwiające skuteczniejsze 
gospodarowanie bioodpadami, lecz 
organy publiczne powinny służyć 
przykładem, stosując te środki w sektorze 
publicznym;

Or. ro

Poprawka 19
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”:  

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”: 
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zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie 
z dyrektywą ramową w sprawie odpadów); 
mając na uwadze, że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że zapobieganie pozwala 
przeciwdziałać powstawaniu 
w szczególności odpadów żywnościowych 
i odpadów zielonych, na przykład poprzez 
lepsze projektowanie parków publicznych 
z roślinami i krzewami niewymagającymi 
dużych nakładów konserwacyjnych,

zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie 
z dyrektywą ramową w sprawie odpadów); 
mając na uwadze, że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że selektywna zbiórka odpadów 
pozwala w szczególności na optymalne 
gospodarowanie pewnymi rodzajami 
odpadów, tzn. odpadami kuchennymi oraz 
odpadami ulegającymi biodegradacji i 
odpadami nadającymi się do 
kompostowania z restauracji, w których 
wykorzystuje się naczynia jednorazowego 
użytku, a także na lepsze gospodarowanie 
parkami publicznymi i ogrodami 
obsadzonymi roślinami i krzewami 
niewymagającymi dużych nakładów 
konserwacyjnych,

Or. it

Poprawka 20
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”:  
zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie 
z dyrektywą ramową w sprawie odpadów); 
mając na uwadze, że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że zapobieganie pozwala 
przeciwdziałać powstawaniu 

G. mając na uwadze, że należy 
zorganizować gospodarowanie tymi 
odpadami zgodnie z „hierarchią odpadów”: 
zapobieganie i ograniczanie; ponowne 
wykorzystanie; recykling; inne rodzaje 
odzysku, a mianowicie do celów 
energetycznych i na ostatnim miejscu 
składowanie na wysypiskach (zgodnie 
z dyrektywą ramową w sprawie odpadów); 
mając na uwadze, że zapobieganie 
powinno być głównym celem 
gospodarowania bioodpadami; mając na 
uwadze, że zapobieganie pozwala 
przeciwdziałać w szczególności
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w szczególności odpadów żywnościowych 
i odpadów zielonych, na przykład poprzez 
lepsze projektowanie parków publicznych 
z roślinami i krzewami niewymagającymi 
dużych nakładów konserwacyjnych,

powstawaniu odpadów żywnościowych 
i odpadów zielonych, na przykład poprzez 
lepsze planowanie konsumpcji żywności 
na poziomie konsumentów i usług 
gastronomicznych, kompostowanie w 
gospodarstwach domowych czy 
projektowanie parków publicznych 
z roślinami i krzewami niewymagającymi 
dużych nakładów konserwacyjnych,

Or. en

Poprawka 21
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wilgotne 
bioodpady obniżają skuteczność spalania; 
mając na uwadze, że spalanie bioodpadów 
jest pośrednio zalecane w dyrektywie w 
sprawie wytwarzania  energii ze źródeł 
odnawialnych;  mając na uwadze, że do 
zwalczania zmian klimatu może w 
większym stopniu przyczynić się recykling 
bioodpadów poprzez ich kompostowanie w 
celu poprawy jakości gleby oraz 
sekwestracji węgla, co nie jest obecnie 
promowane w dyrektywie w sprawie 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 22
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że kompostowanie 
odpadów organicznych pozwala na 
recykling produktów ulegających 
biodegradacji i nadających się do 
kompostowania objętych już inicjatywą 
wspólnotową (inicjatywa rynków 
pionierskich),

Or. it

Poprawka 23
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze rolę bioodpadów 
w zwalczaniu zmian klimatu oraz ich 
potencjał w zwalczaniu degradacji gleby i
wspieraniu produkcji odnawialnej energii,

H. mając na uwadze, że aby dokonać 
postępów w zakresie skutecznego z punktu 
widzenia ochrony środowiska 
gospodarowania bioodpadami, konieczne 
jest uzupełnienie go w zintegrowany 
sposób polityką energetyczną i polityką w 
dziedzinie ochrony gleby, w zgodzie z 
celami łagodzenia zmiany klimatu; 
podkreślając zwłaszcza rolę bioodpadów 
we wspieraniu produkcji energii 
odnawialnej;

Or. es

Poprawka 24
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze rolę bioodpadów 
w zwalczaniu zmian klimatu oraz ich 
potencjał w zwalczaniu degradacji gleby i 

H. mając na uwadze rolę bioodpadów 
w zwalczaniu zmian klimatu oraz ich 
potencjał w zwalczaniu degradacji gleby i 
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wspieraniu produkcji odnawialnej energii, wspieraniu produkcji odnawialnej energii; 
dodatkową korzyścią jest zachowanie 
różnorodności biologicznej, gdy 
przetwarzane odpady stosowane są jako 
substytut torfu, dzięki czemu chronione są 
ekosystemy terenów podmokłych; 

Or. en

Poprawka 25
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze rolę bioodpadów 
w zwalczaniu zmian klimatu oraz ich 
potencjał w zwalczaniu degradacji gleby i 
wspieraniu produkcji odnawialnej energii,

H. mając na uwadze rolę bioodpadów 
w zwalczaniu zmian klimatu oraz ich 
potencjał w zwalczaniu degradacji gleby,

Or. en

Poprawka 26
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że fermentacja 
beztlenowa służąca do produkcji gazu z 
bioodpadów może stanowić wartość 
dodaną w zrównoważonym 
gospodarowaniu odpadami w UE oraz 
osiąganiu w zrównoważony sposób celów 
UE w zakresie energii odnawialnej;

Or. en



AM\815561PL.doc 17/40 PE441.206v01-00

PL

Poprawka 27
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze konieczność uznania 
bioodpadów za cenne zasoby, które można 
wykorzystać do produkcji kompostu 
wysokiej jakości, który przyczyni się do 
zwalczania degradacji gleby w Europie, 
utrzymując produktywność gleby, 
zmniejszając stosowanie nawozów 
sztucznych i zwiększając zdolność gleby 
do magazynowania wody,

I. mając na uwadze konieczność uznania 
bioodpadów za cenne zasoby, które można 
wykorzystać do produkcji kompostu 
wysokiej jakości, który przyczyni się do 
zwalczania degradacji gleby w Europie, 
utrzymując produktywność gleby, 
zmniejszając stosowanie nawozów 
sztucznych w rolnictwie, zwłaszcza tych 
stworzonych na bazie fosforu, i 
zwiększając zdolność gleby do 
magazynowania wody,

Or. ro

Poprawka 28
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze konieczność uznania 
bioodpadów za cenne zasoby, które można 
wykorzystać do produkcji kompostu 
wysokiej jakości, który przyczyni się do 
zwalczania degradacji gleby w Europie, 
utrzymując produktywność gleby, 
zmniejszając stosowanie nawozów 
sztucznych i zwiększając zdolność gleby 
do magazynowania wody,

I. mając na uwadze konieczność uznania 
bioodpadów za wartościowe zasoby, które 
można wykorzystać do produkcji 
kompostu wysokiej jakości, który 
przyczyni się do zwalczania degradacji 
gleby w Europie, utrzymując 
produktywność gleby, zmniejszając 
stosowanie nawozów sztucznych 
i zwiększając zdolność gleby do 
magazynowania wody,

Or. en
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Poprawka 29
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze potrzebę określenia 
norm jakości w zakresie przetwarzania 
bioodpadów i jakości kompostu; uważa, że 
dzięki regulacji parametrów dotyczących 
jakości kompostu konsumenci nabiorą 
zaufania do tego produktu; uważa, że 
należy podzielić kompost na kategorie 
według jakości,

J. mając na uwadze potrzebę określenia 
norm jakości w zakresie przetwarzania 
bioodpadów i jakości kompostu; uważa, że 
dzięki regulacji parametrów dotyczących 
jakości kompostu konsumenci nabiorą 
zaufania do tego produktu; uważa, że 
należy podzielić kompost na kategorie 
według jakości, tak by stosowanie 
kompostu nie powodowało szkód dla gleby 
i wód gruntowych, a w szczególności dla 
produktów rolnych wytwarzanych na tych 
glebach;

Or. en

Poprawka 30
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze potrzebę określenia 
norm jakości w zakresie przetwarzania 
bioodpadów i jakości kompostu; uważa, że 
dzięki regulacji parametrów dotyczących 
jakości kompostu konsumenci nabiorą
zaufania do tego produktu; uważa, że 
należy podzielić kompost na kategorie 
według jakości,

J. mając na uwadze potrzebę określenia 
norm jakości w zakresie przetwarzania 
bioodpadów i jakości kompostu; mając na 
uwadze, że dzięki regulacji parametrów 
dotyczących jakości kompostu, 
uwzględniającej zintegrowane podejście 
zapewniające identyfikowalność, jakość i 
bezpieczeństwo stosowania, możliwe 
będzie zdobycie zaufania do tego produktu; 
uważa również, że należy podzielić 
kompost na kategorie według jakości,

Or. es
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Poprawka 31
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze potrzebę określenia 
norm jakości w zakresie przetwarzania 
bioodpadów i jakości kompostu; uważa, że 
dzięki regulacji parametrów dotyczących 
jakości kompostu konsumenci nabiorą 
zaufania do tego produktu; uważa, że 
należy podzielić kompost na kategorie 
według jakości,

J. mając na uwadze potrzebę określenia 
norm jakości w zakresie przetwarzania 
bioodpadów i jakości kompostu na 
szczeblu UE; uważa, że dzięki regulacji 
parametrów dotyczących jakości kompostu 
konsumenci nabiorą zaufania do tego 
produktu; uważa, że należy podzielić 
kompost na kategorie według jakości,

Or. lt

Poprawka 32
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że konieczne mogą 
okazać się środki ochronne, aby 
zagwarantować, że stosowanie kompostu 
nie spowoduje zanieczyszczenia gleby ani 
wód gruntowych,

Or. en

Poprawka 33
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że selektywna zbiórka 
odpadów pozwala obecnie uniknąć 
zanieczyszczeń i przyczynić się do 

L. mając na uwadze, że selektywna zbiórka 
odpadów pozwala obecnie uniknąć 
zanieczyszczeń i przyczynić się do 
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osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie 
kompostu wysokiej jakości, dostarczyć 
materiały wysokiej jakości do recyklingu 
bioodpadów i zwiększyć skuteczność 
odzysku energii,

osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie 
kompostu wysokiej jakości, dostarczyć
materiały wysokiej jakości do recyklingu 
bioodpadów,

Or. en

Poprawka 34
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów, z wyjątkiem przypadków, 
w których oddzielanie bioodpadów od 
odpadów innego rodzaju nie jest możliwe 
ze względów finansowych i ochrony 
środowiska (mianowicie, kiedy organizacja 
selektywnej zbiórki odpadów nie pozwala 
uniknąć zanieczyszczenia bioodpadów 
innymi rodzajami odpadów lub 
substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 
zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki),

M. mając na uwadze znaczenie 
selektywnej zbiórki odpadów, z wyjątkiem 
przypadków, w których oddzielanie 
bioodpadów od odpadów innego rodzaju 
nie jest możliwe ze względów finansowych 
i ochrony środowiska (mianowicie, kiedy 
organizacja selektywnej zbiórki odpadów 
nie pozwala uniknąć zanieczyszczenia 
bioodpadów innymi rodzajami odpadów 
lub substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 
zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki); bez względu na powyższe 
selektywna zbiórka powinna być 
warunkiem wstępnym wytwarzania 
kompostu wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 35
Julie Girling

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze znaczenie M. mając na uwadze znaczenie 
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obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów, z wyjątkiem przypadków, 
w których oddzielanie bioodpadów od 
odpadów innego rodzaju nie jest możliwe 
ze względów finansowych i ochrony 
środowiska (mianowicie, kiedy organizacja 
selektywnej zbiórki odpadów nie pozwala 
uniknąć zanieczyszczenia bioodpadów 
innymi rodzajami odpadów lub 
substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 
zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki),

selektywnej zbiórki odpadów, z wyjątkiem 
przypadków, w których oddzielanie 
bioodpadów od odpadów innego rodzaju 
nie jest możliwe ze względów finansowych 
i ochrony środowiska (mianowicie, kiedy 
organizacja selektywnej zbiórki odpadów 
nie pozwala uniknąć zanieczyszczenia 
bioodpadów innymi rodzajami odpadów 
lub substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 
zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki),

Or. en

Poprawka 36
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów, z wyjątkiem przypadków, 
w których oddzielanie bioodpadów od 
odpadów innego rodzaju nie jest możliwe 
ze względów finansowych i ochrony 
środowiska (mianowicie, kiedy organizacja 
selektywnej zbiórki odpadów nie pozwala 
uniknąć zanieczyszczenia bioodpadów 
innymi rodzajami odpadów lub 
substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 
zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki),

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów, z wyjątkiem przypadków, 
w których oddzielanie bioodpadów od 
odpadów innego rodzaju nie jest możliwe 
ze względów finansowych i ochrony 
środowiska (mianowicie, kiedy organizacja 
selektywnej zbiórki odpadów nie pozwala 
uniknąć zanieczyszczenia bioodpadów 
innymi rodzajami odpadów lub 
substancjami zanieczyszczającymi, lub
jeżeli infrastruktury służącej do 
selektywnej zbiórki nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska w drodze 
analizy cyklu życia),

Or. en
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Poprawka 37
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów, z wyjątkiem przypadków, 
w których oddzielanie bioodpadów od 
odpadów innego rodzaju nie jest możliwe 
ze względów finansowych i ochrony 
środowiska (mianowicie, kiedy organizacja 
selektywnej zbiórki odpadów nie pozwala 
uniknąć zanieczyszczenia bioodpadów 
innymi rodzajami odpadów lub 
substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 
zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki),

M. mając na uwadze, że dostępne wyniki 
badań oraz doświadczenia państw 
członkowskich dowodzą, że selektywna 
zbiórka odpadów jest zarówno praktyczna, 
jak i ma charakter zrównoważony 
zarówno pod względem środowiskowym, 
jak i gospodarczym; jest przekonany, że 
selektywna zbiórka odpadów powinna być 
obowiązkowa,

Or. it

Poprawka 38
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów, z wyjątkiem przypadków, 
w których oddzielanie bioodpadów od 
odpadów innego rodzaju nie jest możliwe 
ze względów finansowych i ochrony 
środowiska (mianowicie, kiedy 
organizacja selektywnej zbiórki odpadów 
nie pozwala uniknąć zanieczyszczenia 
bioodpadów innymi rodzajami odpadów 
lub substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów,
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zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki),

Or. de

Poprawka 39
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów, z wyjątkiem przypadków, 
w których oddzielanie bioodpadów od 
odpadów innego rodzaju nie jest możliwe 
ze względów finansowych i ochrony 
środowiska (mianowicie, kiedy 
organizacja selektywnej zbiórki odpadów 
nie pozwala uniknąć zanieczyszczenia 
bioodpadów innymi rodzajami odpadów 
lub substancjami zanieczyszczającymi, lub 
jeżeli na obszarach wiejskich lub słabo 
zaludnionych nie można uzasadnić 
względami ochrony środowiska 
infrastruktury służącej do selektywnej 
zbiórki),

M. mając na uwadze znaczenie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki 
odpadów,

Or. de

Poprawka 40
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że aby osiągnąć cele 
wyznaczone w zakresie ograniczania 
składowania bioodpadów na wysypiskach, 
które zrealizowano w niewielkim stopniu, 

N. mając na uwadze, że fragmentaryczne 
wdrożenie na terenie UE istniejących 
przepisów prawnych powoduje, że cele 
wyznaczone w zakresie ograniczania 
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potrzebne są dodatkowe wytyczne prawne, składowania bioodpadów na wysypiskach, 
nie są realizowane,

Or. en

Poprawka 41
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że fermentacja 
beztlenowa mająca miejsce w trakcie 
produkcji wysokiej jakości kompostu to 
skuteczny sposób odzyskiwania energii,

Or. it

Poprawka 42
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że głównym celem 
gospodarowania bioodpadami powinny być 
wyniki, co pozwoli uwzględnić wszystkie 
techniczne możliwości gospodarowania 
bioodpadami przy jednoczesnym 
wspieraniu innowacji, badań naukowych 
i konkurencyjności,

P. mając na uwadze, że głównym celem 
właściwego gospodarowania bioodpadami 
powinny być wyniki, co pozwoli 
uwzględnić wszystkie techniczne 
możliwości gospodarowania bioodpadami 
w celu wspierania innowacji, badań 
naukowych i konkurencyjności,

Or. en

Poprawka 43
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze dużą synergię między 
przechodzeniem na społeczeństwo 
recyklingu a możliwościami tworzenia 
miejsc pracy w tej dziedzinie, 

Q. mając na uwadze dużą synergię między 
przechodzeniem na społeczeństwo 
recyklingu a możliwościami tworzenia 
miejsc pracy w tej dziedzinie, a także 
związaną z nimi potrzebę przeznaczenia 
środków na analizę wpływu na środowisko 
pracy gromadzenia bioodpadów oraz 
gospodarowania nimi;

Or. da

Poprawka 44
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze dużą synergię między 
przechodzeniem na społeczeństwo 
recyklingu a możliwościami tworzenia 
miejsc pracy w tej dziedzinie,

Q. mając na uwadze dużą synergię między 
przechodzeniem na społeczeństwo 
recyklingu, wypracowywaniem gospodarki 
niskowęglowej a możliwościami tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy w tej 
dziedzinie,

Or. en

Poprawka 45
Julie Girling

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że Komisja i państwa 
członkowskie powinny wspierać akcje 
uświadamiające znaczenie tej dziedziny dla 
ochrony środowiska, zwłaszcza 
w szkołach, aby wspierać zrównoważone 
gospodarowanie komunalnymi odpadami 
stałymi i uświadamiać korzyści płynące 

S. uważa, że państwa członkowskie 
powinny wspierać akcje uświadamiające 
znaczenie tej dziedziny dla ochrony 
środowiska, zwłaszcza w szkołach, aby 
wspierać zrównoważone gospodarowanie 
komunalnymi odpadami stałymi 
i uświadamiać korzyści płynące 
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z selektywnej zbiórki odpadów; mając na 
uwadze w związku z tym rolę, jaką 
odgrywają gminy i przedsiębiorstwa 
komunalne w dostarczaniu obywatelom 
porad i informacji na temat zapobiegania 
powstawaniu odpadów,

z selektywnej zbiórki odpadów; mając na 
uwadze w związku z tym rolę, jaką 
odgrywają gminy i przedsiębiorstwa 
komunalne w dostarczaniu obywatelom 
porad i informacji na temat zapobiegania 
powstawaniu odpadów,

Or. en

Poprawka 46
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Punkt S a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sa. mając na uwadze, że należy również 
rozważyć i poddać ocenie możliwości 
stosowania niskiej jakości kompostu, aby 
uniknąć szkód środowiskowych i szkód dla 
zdrowia ludzkiego, mając również na 
uwadze, że właściwe zdefiniowanie na 
szczeblu UE możliwości wykorzystywania 
niskiej jakości kompostu oraz ustalania, 
kiedy kompost jest uważany za produkt, a 
kiedy za odpad pozwoliłoby państwom 
członkowskim na lepszą orientację w 
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących wykorzystania kompostu,

Or. lt

Poprawka 47
Mario Pirillo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej;

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej, która 
obejmować będzie następujące kwestie;
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- obowiązek wprowadzenia systemu 
selektywnej zbiórki odpadów w państwach 
członkowskich;
- recykling produktów ulegających 
biodegradacji;
- jakościowa klasyfikacja różnych typów 
kompostu uzyskiwanego z odpadów 
organicznych;
- kwantyfikacja w ramach krajowych 
planów redukcji emisji CO2 uzyskiwanego 
w procesie recyklingu i kompostowania 
odpadów organicznych;

Or. it

Poprawka 48
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej;

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej, 
kładącej szczególny nacisk na udzielanie 
odnośnym organom informacji, tak aby 
dokonywały one wyboru systemu 
gospodarki odpadami najlepiej 
dostosowanego do warunków lokalnych;

Or. da

Poprawka 49
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
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przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej;

obowiązujących obecnie przepisów 
dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej w 
obrębie zaproponowanych ram;

Or. en

Poprawka 50
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej;

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów i 
przeprowadzenia pełnej oceny wpływu, 
aby, przestrzegając zasady pomocniczości, 
w stosownych przypadkach opracować 
wniosek w sprawie dyrektywy 
szczegółowej;

Or. en

Poprawka 51
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej;

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
wdrażania przepisów dotyczących 
bioodpadów, aby, przestrzegając zasady 
pomocniczości, dokonać oceny zasadności 
wysunięcia wniosku w sprawie dyrektywy 
szczegółowej;

Or. en
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Poprawka 52
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej;

1. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów dotyczących bioodpadów, aby, 
przestrzegając zasady pomocniczości, 
opracować przed końcem 2010 r. wniosek 
w sprawie dyrektywy szczegółowej
określającej ambitne cele w dziedzinie 
selektywnej zbiórki odpadów i 
kompostowania;

Or. en

Poprawka 53
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest zdania, że recykling bioodpadów 
jest dużo bardziej pożądaną metodą niż 
ich spalanie, ponieważ pozwala na 
uniknięcie tworzenia metanu, a także 
przyczynia się do walki ze zmianami 
klimatu dzięki sekwestracji węgla oraz 
poprawie jakości gleby;

Or. en

Poprawka 54
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. apeluje do Komisji o określenie 



PE441.206v01-00 30/40 AM\815561PL.doc

PL

kryteriów uzyskiwania wysokiej jakości 
kompostu;

Or. en

Poprawka 55
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję do przyjęcia systemu 
podziału różnych rodzajów kompostu na 
kategorie jakości wynikające 
z przetwarzania bioodpadów;

Or. en

Poprawka 56
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów, za wyjątkiem 
przypadków, w których nie będzie to 
możliwe lub nie będzie to najlepszą opcją 
ze względów finansowych lub ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 57
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje do Komisji o określenie 
kryteriów uzyskiwania kompostu wysokiej 
jakości;

2. podkreśla potrzebę spójnych, opartych 
na ocenie ryzyka i obiektywnych 
standardów odnoszących się do kompostu, 
odpadu przefermentowanego oraz innych 
pozostałości organicznych stosowanych do 
uprawy gruntów, tak aby możliwa była 
konserwacja substancji organicznych, a 
także obieg substancji odżywczych 
odbywał się bez szkodliwego wpływu na 
uprawy, zwierzęta, ludzi, wodę oraz 
środowisko w ogóle.

Or. en

Poprawka 58
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje do Komisji o określenie 
kryteriów uzyskiwania kompostu wysokiej 
jakości;

2. apeluje do Komisji o określenie w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
kryteriów uzyskiwania kompostu wysokiej 
jakości;

Or. en

Poprawka 59
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyjęcia systemu 
podziału kompostu na poszczególne 
kategorie jakości wynikające 
z przetwarzania bioodpadów;

3. wzywa Komisję do przyjęcia systemu 
podziału kompostu na poszczególne 
kategorie jakości wynikające 
z przetwarzania bioodpadów w ramach 
zintegrowanej strategii, która zapewni 
ponadto jakość i identyfikowalność 
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produktu oraz bezpieczeństwo jego 
stosowania;

Or. es

Poprawka 60
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyjęcia systemu 
podziału kompostu na poszczególne 
kategorie jakości wynikające 
z przetwarzania bioodpadów;

3. wzywa Komisję do przyjęcia 
minimalnych kryteriów dotyczących 
produktów końcowych zgodnie z art. 6 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 
pozwalających na podział kompostu na 
poszczególne kategorie jakości wynikające 
z przetwarzania bioodpadów;

Or. da

Poprawka 61
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyjęcia systemu 
podziału kompostu na poszczególne 
kategorie jakości wynikające 
z przetwarzania bioodpadów;

3. wzywa Komisję do przyjęcia systemu 
podziału kompostu na poszczególne 
kategorie jakości wynikające 
z przetwarzania bioodpadów obejmujące 
różne typy zastosowań kompostu;

Or. lt

Poprawka 62
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów z wyjątkiem przypadków, 
w których nie będzie to możliwe lub nie
będzie to najlepszą opcją ze względów 
finansowych lub ochrony środowiska;

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich ilościowych 
celów środowiskowych, które mogą 
przybrać formę systemu selektywnej 
zbiórki odpadów, jeżeli będzie to możliwe 
oraz jeżeli będzie to najlepsza opcja ze 
względów finansowych lub ochrony 
środowiska;

Or. da

Poprawka 63
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – część wprowadzająca

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów z wyjątkiem przypadków, 
w których nie będzie to możliwe lub nie
będzie to najlepszą opcją ze względów 
finansowych lub ochrony środowiska;

4. zaleca państwom członkowskim 
wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów, tam gdzie będzie to możliwe 
oraz tam gdzie będzie to najlepszą opcją ze 
względów finansowych lub ochrony 
środowiska, jednakże w interesie 
maksymalizacji uczestnictwa obywateli nie 
powinno to odbywać się kosztem innych 
metod;

Or. en

Poprawka 64
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów z wyjątkiem przypadków, 

4. zwraca się do Komisji o oszacowanie w 
przeprowadzanej ocenie wpływu korzyści 
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
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w których nie będzie to możliwe lub nie 
będzie to najlepszą opcją ze względów 
finansowych lub ochrony środowiska;

zbiórki odpadów w tym wpływu tej zbiórki 
na rozwój technologii bioodpadów;

Or. en

Poprawka 65
Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów z wyjątkiem przypadków, 
w których nie będzie to możliwe lub nie 
będzie to najlepszą opcją ze względów 
finansowych lub ochrony środowiska;

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów,

Or. de

Poprawka 66
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów z wyjątkiem przypadków, 
w których nie będzie to możliwe lub nie 
będzie to najlepszą opcją ze względów 
finansowych lub ochrony środowiska;

4. zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
w państwach członkowskich 
obowiązkowego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów,

Or. de
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Poprawka 67
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do zaproponowania 
krajowych celów w zakresie recyklingu 
bioodpadów, aby ograniczyć ilość 
bioodpadów przeznaczanych do najmniej 
pożądanych rozwiązań w dziedzinie 
gospodarki odpadami, jak składowanie, 
czy spalanie;

Or. en

Poprawka 68
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) zwraca uwagę, że aby podwyższyć 
współczynnik ograniczenia składowania, 
ich recyklingu oraz odzysku, należy 
korzystać ze wszystkich narzędzi i 
rozwiązań technologicznych 
maksymalizujących recykling lub odzysk 
u źródła;

Or. en

Poprawka 69
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – litera b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) jest zdania, że rozdrabniarki odpadów 
spożywczych przyłączone do komunalnych 
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systemów kanalizacji to jedna z 
możliwości oddzielania bioodpadów 
kuchennych u źródła pozwalająca 
ograniczyć ich składowanie i przetworzyć 
je na dodatek do wzbogacania gleby 
(kompost lub odpad przefermentowany) i 
biogaz;

Or. en

Poprawka 70
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – litera c) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

c) uważa, że fermentacja beztlenowa jest 
szczególnie przydatna w przypadku 
bioodpadów, ponieważ w jej wyniku 
powstaje dodatek do wzbogacania gleby 
bogaty w składniki odżywcze, odpad 
przefermentowany, a także biogaz 
stanowiący energię odnawialną, która 
może zostać przetworzona na biometan 
lub wykorzystana do wytwarzania energii 
elektrycznej dla obciążenia 
podstawowego; aby umożliwić powstanie 
efektu skali ważne jest, aby nie hamować 
przerobu bioodpadów oraz innych 
surowców;

Or. en

Poprawka 71
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania akcji uświadamiających 
znaczenie bioodpadów w dziedzinie 

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania akcji uświadamiających 
znaczenie bioodpadów w dziedzinie 
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ochrony środowiska, zwłaszcza 
w szkołach, aby wspierać zrównoważone 
gospodarowanie komunalnymi odpadami 
stałymi i uświadamiać obywatelom 
konieczność zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz korzyści płynące 
z selektywnej zbiórki;

ochrony środowiska, zwłaszcza 
w szkołach, aby wspierać zrównoważone 
gospodarowanie komunalnymi odpadami 
stałymi i uświadamiać obywatelom 
konieczność zapobiegania powstawaniu 
odpadów i ich recyklingu oraz korzyści 
płynące ze stosowanych systemów ich 
gromadzenia;

Or. da

Poprawka 72
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania akcji uświadamiających 
znaczenie bioodpadów w dziedzinie 
ochrony środowiska, zwłaszcza 
w szkołach, aby wspierać zrównoważone 
gospodarowanie komunalnymi odpadami 
stałymi i uświadamiać obywatelom 
konieczność zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz korzyści płynące 
z selektywnej zbiórki;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania akcji uświadamiających 
znaczenie bioodpadów w dziedzinie 
ochrony środowiska, zwłaszcza 
w szkołach, aby wspierać zrównoważone 
gospodarowanie komunalnymi odpadami 
stałymi i uświadamiać obywatelom 
konieczność zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz korzyści płynące 
z biologicznego przetwarzania 
bioodpadów;

Or. en

Poprawka 73
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania akcji uświadamiających 
znaczenie bioodpadów w dziedzinie 
ochrony środowiska, zwłaszcza 
w szkołach, aby wspierać zrównoważone 

5. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania akcji uświadamiających 
znaczenie bioodpadów w dziedzinie 
ochrony środowiska, zwłaszcza 
w szkołach, aby wspierać zrównoważone 
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gospodarowanie komunalnymi odpadami 
stałymi i uświadamiać obywatelom 
konieczność zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz korzyści płynące 
z selektywnej zbiórki;

gospodarowanie komunalnymi odpadami 
stałymi i uświadamiać obywatelom 
konieczność zapobiegania powstawaniu 
odpadów;

Or. en

Poprawka 74
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) wzywa Komisję do uznania, że 
konieczne jest testowanie strategii 
politycznych pod kątem ich wpływu na 
minimalizowanie zbyt szybkiego 
wyczerpywania światowych zasobów 
fosforanów;

Or. en

Poprawka 75
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) domaga się, aby Komisja uznała 
bioodpady oraz inne odpady organiczne za 
zasoby, przy spójnym zachowaniu 
bezpieczeństwa, pozwalające na 
utrzymanie substancji organicznych w 
glebie i umożliwiające obieg substancji 
odżywczych, zwłaszcza fosforanów, 
niezależnie od ich pochodzenia, jako że 
umożliwi to skuteczniejsze prowadzenie 
trwałej gospodarki oraz powstanie 
ekonomii skali;

Or. en
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Poprawka 76
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera c) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

c) jest zdania, że przetwarzane bioodpady 
powinny być wykorzystane do konserwacji 
substancji organicznych i obiegu 
substancji odżywczych, zwłaszcza 
fosforanów, wskutek ich recyklingu do 
gleby;

Or. en

Poprawka 77
Mairead Mcguinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera d) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

d) jest zdania, że gospodarowanie 
bioodpadami w celu odzyskiwania i 
ochrony zasobów, takich jak substancje 
organiczne, biogaz, fosforany itp. 
powinno stanowić część unijnej strategii w 
zakresie trwałości;

Or. en

Poprawka 78
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 7 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. domaga się, by Komisja uwzględniła 
we wszystkich obecnych lub dodatkowych 
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ocenach oddziaływania, które sporządza w 
tym zakresie, rodzaje zachęt 
ekonomicznych, funduszy i środków 
pomocowych, które mogą zostać 
uruchomione lub stworzone, aby zapewnić 
rozwój i wprowadzenie do użycia 
technologii umożliwiających właściwe 
gospodarowanie bioodpadami;

Or. es


