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Poprawka 1
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 
wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 
wtórnego wykorzystania;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych, oraz
zdeterminowanie Komisji do 
uwzględnienia wszystkich trzech filarów 
tego złożonego wyzwania, tj. zapewnienia 
sprawiedliwych i stabilnych dostaw 
surowców z rynków międzynarodowych, 
wspierania stabilnych dostaw w ramach 
UE oraz propagowania efektywnego 
gospodarowania zasobami i recyklingu;

Or. en

Poprawka 2
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 



PE466.974v01-00 4/58 AM\868777PL.doc

PL

wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 
wtórnego wykorzystania;

wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią; 

Or. nl

Poprawka 3
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 
wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 
wtórnego wykorzystania;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, tj. wtórnego wykorzystania,
recyklingu i upcyklingu surowców; zwraca 
uwagę, że potencjał wtórnego 
wykorzystania, które służy wydłużeniu 
cyklu życia produktów, jest odrębną 
kategorią i wzywa Komisję Europejską do
rozwijania procesów wtórnego 
wykorzystania;

Or. en

Poprawka 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
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Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling,
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 
wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 
wtórnego wykorzystania;

Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim w dużym stopniu na 
surowcach i surowcach wtórnych 
pochodzących z zasobów mineralnych 
i biotycznych, położono nacisk na 
efektywne gospodarowanie zasobami i 
recykling, a także uznano znaczenie tzw. 
górnictwa miejskiego jako wartościowego 
źródła pozyskiwania, recyklingu i 
upcyklingu surowców; podkreśla, że 
recykling często skutkuje obniżeniem 
wartości surowca oraz że należy położyć 
większy nacisk na upcykling surowców, 
który nadałby wyższą wartość 
odzyskanemu surowcowi; zwraca uwagę, 
że potencjał wtórnego wykorzystania, które 
służy wydłużeniu cyklu życia produktów, 
jest odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 
wtórnego wykorzystania;

Or. en

Poprawka 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 
wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 
wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 
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wtórnego wykorzystania; wtórnego wykorzystania, zwłaszcza 
poprzez politykę w zakresie ekoprojektu i 
odpadów;

Or. en

Poprawka 6
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji, a w szczególności fakt, że 
skupiono się w nim na surowcach i 
surowcach wtórnych pochodzących z 
zasobów mineralnych i biotycznych, 
położono nacisk na efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa 
miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu 
surowców; zwraca uwagę, że potencjał 
wtórnego wykorzystania, które służy 
wydłużeniu cyklu życia produktów, jest 
odrębną kategorią i wzywa Komisję 
Europejską do rozwijania procesów 
wtórnego wykorzystania;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fi

Poprawka 7
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że ważne jest precyzyjne 
określenie zakresu strategii w zakresie 
surowców; uważa, że skoro Komisja 
powinna nadzorować wyzwania związane 
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ze wszystkimi surowcami, poświęcenie 
większej uwagi surowcom przemysłowym 
może faktycznie być rozsądną propozycją 
w odniesieniu do przedmiotowej 
inicjatywy, aby umożliwić bardziej 
ukierunkowane podejście;

Or. en

Poprawka 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że najistotniejsze znacznie –
zwłaszcza w odniesieniu do surowców –
mają: spójna polityka, długoterminowa 
wizja strategiczna oraz skoordynowane 
podejście do wszystkich istotnych 
czynników, zwłaszcza w przypadku 
Komisji;

Or. en

Poprawka 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że potrzeba większej ilości 
danych i dalszych badań, aby zapewnić 
bardziej ukierunkowane podejście, 
zwłaszcza w odniesieniu do analiz 
strumieni odpadów, jak również 
potencjału innowacyjnych technologii 
recyklingu i zastępowania surowców;

Or. en
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Poprawka 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 1d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
znaczenia górnictwa miejskiego jako 
wartościowego źródła pozyskiwania, 
recyklingu i upcyklingu surowców oraz 
jest zdania, że istnieje pilna potrzeba 
zwiększenia liczby informacji na temat 
górnictwa miejskiego, w związku z czym 
zwraca się do Komisji o dokonanie oceny 
potencjału, ale także możliwych 
ograniczeń w tym zakresie; wskazuje na 
potencjał ponownego wykorzystania, które 
służy wydłużeniu cyklu życia produktów i 
stanowi odrębną kategorię, oraz wzywa 
Komisję do rozwijania procesów wtórnego 
wykorzystania;

Or. en

Poprawka 11
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża jednak ubolewanie w związku z 
brakiem propozycji dotyczących 
przedsięwzięcia przez Komisję 
konkretnych środków i ostrzega, że bez 
tych środków osiągnięcie ustalonych 
celów jest mało prawdopodobne;

Or. en
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Poprawka 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie podkreśla, że niektóre 
produkty pochodne wycofane z użycia 
muszą być traktowane jak odpady, nawet 
jeśli zostaną poddane recyklingowi lub 
ponownie wyprodukowane, co stanowi 
duże utrudnienie i podwyższa koszty 
unieszkodliwiania, a w wielu przypadkach 
tworzy barierę dla zwiększenia 
efektywności wykorzystania zasobów; 
wzywa Komisję do niezwłocznego zajęcia 
się tym problemem poprzez zastosowanie 
środków w postaci pragmatycznych 
kryteriów zniesienia statusu odpadu 
zgodnie ze zmienioną dyrektywą ramową 
UE w sprawie odpadów1;
1 Dyrektywa 2008/98/WE.

Or. en

Poprawka 13
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że niższy poziom 
konsumpcji, zapobieganie produkcji 
odpadów oraz ponowne wykorzystanie są 
kluczowymi składnikami przejścia na 
gospodarkę wydajną pod względem 
surowców;

Or. en

Poprawka 14
Oreste Rossi
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 
poziomie 3%;

skreślony

Or. it

Poprawka 15
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 
poziomie 3%;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 16
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 
poziomie 3%;

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na zastosowanie solidnej i 
rzetelnej metodologii, aby umożliwić 
wyznaczenie (sektorowych) celów w 
zakresie efektywności oraz aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców;

Or. en

Poprawka 17
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 

2. podkreśla, że wzrost populacji 
światowej, zwiększenie konsumpcji oraz 
cele dotyczące wzrostu gospodarczego UE 
zwiększyły presję na wykorzystanie 
zasobów naturalnych oraz surowców; 
wzywa w związku z tym do podjęcia 
większych starań na rzecz zachowania 
tych materiałów oraz domaga się, aby 
Komisja opracowała rzetelną metodologię 
pomiaru i nadzoru efektywnego 
gospodarowania surowcami;
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poziomie 3%;

Or. en

Poprawka 18
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego celu 
w zakresie efektywnego gospodarowania 
surowcami w UE na poziomie 3%;

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów, aby zredukować wykorzystanie 
surowców oraz proponuje ustanowienie 
rocznego celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE, 
polegającego na bezwzględnej redukcji 
wykorzystania wydobywanych surowców o
3%; uważa, że dążenie do tego celu oraz 
wdrożenie wspierających strategii 
politycznych przez państwa członkowskie 
powinno być spójne z semestrem 
europejskim oraz systemem 
sprawozdawczości koordynującym i 
nadzorującym politykę budżetową i 
strukturalną państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego celu 
w zakresie efektywnego gospodarowania 
surowcami w UE na poziomie 3%;

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców pierwotnych jest jeszcze 
istotniejszą kwestią; nalega zatem na 
konieczność wyznaczenia celów 
dotyczących redukcji, aby ustabilizować 
wykorzystanie surowców pierwotnych oraz 
proponuje ustanowienie rocznego celu w 
zakresie efektywnego gospodarowania 
surowcami w UE na poziomie 3%; uznaje, 
że trzy „filary” komunikatu będą 
potrzebne, aby sprostać rosnącemu w 
przyszłości zapotrzebowaniu na surowce, 
ale proponuje ustanowienie jasnej 
hierarchii filarów i objęcie priorytetem 
wydajnego gospodarowania zasobami i 
recyklingu, a następnie rozwoju 
zrównoważonego wydobycia w UE, a 
także zapewnienia sprawiedliwego i 
trwałego dostępu do surowców z państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
wzywa Komisję do opracowania rzetelnej 
metodologii mierzenia efektywności 
wykorzystania zasobów;
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oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 
poziomie 3%;

Or. es

Poprawka 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 
poziomie 3%;

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
podkreśla, że skuteczna polityka w 
zakresie surowców musi być częścią 
zintegrowanego podejścia, bazującego na 
najlepszych spośród istniejących 
europejskich przepisów dotyczących 
rolnictwa, które regulują wydajność 
zasobów w wielu sektorach; podkreśla 
także potrzebę jasnego zdefiniowania 
„efektywnego gospodarowania zasobami” 
w oparciu o podstawy naukowe;

Or. it

Poprawka 22
Richard Seeber

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
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populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 
poziomie 3%;

populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
wzywa Komisję do opracowania 
skutecznej metodologii oceny efektywnego 
gospodarowania zasobami i zbadania 
potencjału poprawy w ramach projektu 
przewodniego „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” w celu ułatwienia 
porównania z sektorami przemysłowymi w 
innych krajach i wyznaczenia celów w 
zakresie usprawnienia wydajnego 
gospodarowania zasobami w Europie;

Or. en

Poprawka 23
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 
nalega zatem na konieczność wyznaczenia 
celów dotyczących redukcji, aby 
ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego 
celu w zakresie efektywnego 
gospodarowania surowcami w UE na 
poziomie 3%;

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost 
populacji światowej, zwiększenie 
konsumpcji oraz cele dotyczące wzrostu 
gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; 

Or. en

Poprawka 24
Lucas Hartong
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości 
opracowania hierarchii surowców, aby 
zapewnić najwyższą wartość dodaną 
wykorzystania surowców bez wyrządzania 
szkody środowisku naturalnemu; apeluje 
do Komisji Europejskiej o sporządzenie 
mapy konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców;

skreślony

Or. nl

Poprawka 25
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości 
opracowania hierarchii surowców, aby 
zapewnić najwyższą wartość dodaną 
wykorzystania surowców bez wyrządzania 
szkody środowisku naturalnemu; apeluje 
do Komisji Europejskiej o sporządzenie 
mapy konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców;

3. wzywa wszystkie podmioty do 
podniesienia świadomości w odniesieniu 
do wykorzystania surowców oraz jest 
przekonany, że hierarchia surowców, 
zapewniająca najwyższą wartość dodaną 
wykorzystania surowców bez wyrządzania 
szkody środowisku naturalnemu, może być 
jednym ze sposobów zmierzenia się z tym 
wyzwaniem w przyszłości;

Or. en

Poprawka 26
Julie Girling
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości 
opracowania hierarchii surowców, aby 
zapewnić najwyższą wartość dodaną 
wykorzystania surowców bez wyrządzania 
szkody środowisku naturalnemu; apeluje 
do Komisji Europejskiej o sporządzenie 
mapy konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców;

3. wzywa Komisję Europejską do 
utworzenia matrycy hierarchii surowców, 
aby uwzględnić m.in. odpowiedzialność, 
konkurencję, dostępność, osiągalność oraz 
wpływ na środowisko;

Or. en

Poprawka 27
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości opracowania 
hierarchii surowców, aby zapewnić
najwyższą wartość dodaną wykorzystania 
surowców bez wyrządzania szkody 
środowisku naturalnemu; apeluje do 
Komisji Europejskiej o sporządzenie mapy 
konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców;

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości opracowania 
hierarchii surowców oraz do wspierania 
debaty w sprawie najwyższej wartości 
dodanej wykorzystania surowców bez 
wyrządzania szkody środowisku 
naturalnemu; apeluje do Komisji 
Europejskiej o sporządzenie mapy 
konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców;

Or. en

Poprawka 28
Gerben-Jan Gerbrandy



PE466.974v01-00 18/58 AM\868777PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości opracowania 
hierarchii surowców, aby zapewnić 
najwyższą wartość dodaną wykorzystania 
surowców bez wyrządzania szkody
środowisku naturalnemu; apeluje do 
Komisji Europejskiej o sporządzenie mapy 
konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców;

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości opracowania 
hierarchii surowców, aby zapewnić 
najwyższą wartość dodaną wykorzystania 
surowców bez wyrządzania szkody 
środowisku naturalnemu; apeluje do 
Komisji Europejskiej o sporządzenie mapy 
konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców ze 
szczególnym naciskiem na materiały 
pierwotne; jest przekonany, że proces 
przyporządkowania powinien uwzględniać 
nie tylko ograniczenia po stronie podaży 
kluczowych surowców, lecz także przyszły 
rozwój zapotrzebowania na różne surowce 
ze względu na zmianę technologii, 
konsumpcji i produkcji, tak aby w 
przyszłości uniknąć trudności i w razie 
potrzeby inwestować w substytuty; uważa, 
że takie informacje powinny wskazać 
kierunek przyszłych działań 
innowacyjnych Wspólnoty;

Or. en

Poprawka 29
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości opracowania 
hierarchii surowców, aby zapewnić 
najwyższą wartość dodaną wykorzystania 
surowców bez wyrządzania szkody 
środowisku naturalnemu; apeluje do 
Komisji Europejskiej o sporządzenie mapy 
konkurencji w zakresie tych samych 

3. wzywa Komisję Europejską do 
przeanalizowania możliwości opracowania 
hierarchii surowców, aby zapewnić 
najwyższą wartość dodaną wykorzystania 
surowców bez wyrządzania szkody 
środowisku naturalnemu; apeluje do 
Komisji Europejskiej o sporządzenie mapy 
konkurencji w zakresie tych samych 
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surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców;

surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji surowców; apeluje do 
Komisji o kontynuowanie nadzoru nad 
surowcami kluczowymi dla Europy oraz o 
zbadanie stopnia, w jakim można 
eksploatować europejskie zasoby złóż 
mineralnych, pamiętając o tym, że ich 
zrównoważona eksploatacja zmniejszy 
zapotrzebowanie na import surowców z 
państw trzecich;

Or. fi

Poprawka 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zebrania, 
przeanalizowania i opublikowania na 
szczeblu UE danych dotyczących 
dostępności i osiągalności oraz wymiany 
handlowej surowców i materiałów 
odzyskiwanych; uważa ponadto, że należy 
zebrać dane, aby umożliwić porównanie 
właściwości materiałowych, możliwości 
zastąpienia, jak najefektywniejszego 
wykorzystania oraz wymianę najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 31
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 

skreślony
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surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

Or. nl

Poprawka 32
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia oraz 
podkreśla znaczenie pełnego wykonania 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu;

Or. en

Poprawka 33
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
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surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu ze zwiększonym naciskiem na 
efektywne wykorzystanie zasobów oraz 
inne czynniki środowiskowe oprócz 
efektywności energetycznej; ponadto 
wzywa do wprowadzenia od 2013 r. 
obowiązku recyklingu oraz wymagań w 
zakresie surowców we wszystkich 
środkach wykonawczych;

Or. en

Poprawka 34
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów;

Or. en

Poprawka 35
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów i zidentyfikowania 
środowiskowych czynników wydobycia i 
wykorzystania surowców oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu i rozszerzenia go na 
efektywne gospodarowanie surowcami; 

Or. en

Poprawka 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

4. podkreśla znaczenie zapewnienia 
wyższej jakości produktu dla osiągnięcia 
wyższej efektywności wykorzystania 
zasobów, potrzebę opracowania 
wskaźników mierzących wydajność 
i efektywność wykorzystania zasobów oraz 
znaczenie pełnego wykonania dyrektywy 
w sprawie ekoprojektu;

Or. es
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Poprawka 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu; podkreśla, że innowacje są 
niezbędne do sprostania nowym 
wyzwaniom oraz że efektywne 
gospodarowanie zasobami powinno być 
integralną częścią polityki 
ukierunkowanej na propagowanie badań i 
innowacji, które będą pobudzać 
konkurencyjność europejskich firm;

Or. it

Poprawka 38
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu wzrasta jakość oraz 
wydłuża się cykl życia surowców, a także 
potrzebę opracowania wskaźników 
mierzących wydajność i efektywność 
wykorzystania zasobów oraz zwraca w 

4. podkreśla znaczenie opracowania, 
promowania i realizowania podejścia do 
surowców związanego z cyklem życia, 
dzięki któremu internalizowane są 
zewnętrzne koszty środowiskowe związane 
z wydobyciem i wykorzystaniem 
surowców, wzrasta jakość oraz wydłuża się 
cykl życia surowców, a także potrzebę 
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związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

opracowania wskaźników mierzących 
wydajność i efektywność wykorzystania 
zasobów oraz zwraca w związku z tym 
uwagę na znaczenie pełnego wykonania 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu;

Or. en

Poprawka 39
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca Komisję do opracowania 
strategii, zgodnie z którą recykling i 
proces odzyskiwania odbywałyby się jak 
najbliżej źródła odpadów z 
uwzględnieniem oczyszczania ścieków, co 
umożliwiłoby odzyskiwanie większych 
ilości surowców, zapobiegałoby sytuacji, w 
której surowców nie da się odzyskać, oraz 
ograniczyłoby niekorzystny wpływ na 
środowisko i było bardziej efektywne 
energetycznie,

Or. en

Poprawka 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu; jest przekonany, że należy 
czynnie uwzględnić rolę projektantów i 
naukowców w zapewnianiu skutecznego i 
efektywnego wykorzystania surowców w 
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trakcie całego cyklu życia produktów, 
ponieważ recykling wysokiej jakości może 
się odbywać tylko wówczas, gdy cały 
łańcuch dostaw jest zamknięty i wszystkie 
zainteresowane podmioty współpracują, 
aby zapewnić wysoki stopień odzyskania 
surowców;

Or. en

Poprawka 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania 
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców;

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania 
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców i podkreśla w 
tym kontekście znaczenie wydajnej 
gospodarki obiegowej;

Or. en

Poprawka 42
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 

5. wzywa Komisję Europejską do 
promowania zwiększonej 
odpowiedzialności producenta w 
państwach członkowskich zgodnie z art. 8 
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większego stopnia odzyskiwania 
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców;

dyrektywy ramowej w sprawie odpadów;

Or. en

Poprawka 43
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców;

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych, a szczególnie wzywa 
Komisję do zmiany dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu, pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz 
baterii, aby zapewnić większy stopień 
wtórnego wykorzystania surowców i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców, np. poprzez 
bardziej szczegółowe wymagania w 
zakresie demontażu;

Or. en

Poprawka 44
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
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odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania 
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców;

odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania 
surowców, ich wtórnego wykorzystania, 
ponownego wytworzenia i możliwości 
recyklingu oraz upcyklingu, a także w celu 
pobudzenia efektywnego wykorzystania 
surowców;

Or. en

Poprawka 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców;

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
zakresu wykorzystania i rozwoju 
odpowiednich instrumentów 
gospodarczych z uwzględnieniem zachęt 
oraz podatków wspomagających 
zapobieganie powstawaniu odpadów i 
recykling, a także systemy 
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia przetwarzania
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców;

Or. en

Poprawka 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do dalszego zwiększania 
odpowiedzialności producenta za pomocą 
środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania 
surowców, ich wtórnego wykorzystania i 
możliwości recyklingu oraz upcyklingu, a 
także w celu pobudzenia efektywnego 
wykorzystania surowców;

5. podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi środowiska 
europejscy wytwórcy podlegają 
określonym obowiązkom i są obciążeni 
gospodarczo; każda efektywna polityka w 
zakresie surowców nie powinna zatem być 
kolejnym ciężarem, odbijającym się 
niekorzystnie na europejskich firmach i 
zmuszającym je do ograniczenia produkcji 
i zatrudnienia oraz przeniesienia 
działalności, z uwzględnieniem ogólnego 
wpływu tych czynników na całe 
społeczeństwo;

Or. it

Poprawka 47
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zorganizowania dla 
konsumentów kampanii edukacyjnych i 
zwiększających świadomość, promujących 
wykorzystanie produktów uzyskiwanych z 
recyklingu;

Or. ro

Poprawka 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie zastosowaniem 
nanotechnologii w surowcach – takich jak 
srebro w nanocząsteczkach stosowane w 
celu zwalczania bakterii – które mogą 
uniemożliwiać ponowne wykorzystanie 
tych surowców; wzywa do uważnego 
przebadania wpływu na środowisko, 
zanim technologia ta będzie powszechnie 
stosowana;

Or. en

Poprawka 49
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że recykling surowców 
(jak najgruntowniejszy) nie tylko 
ogranicza niekorzystny wpływ 
wycofywania produktów z użycia na 
środowisko (zanieczyszczenie odpadami) i 
pomaga rozwiązać problem niedoboru 
niektórych surowców, lecz także stwarza 
warunki do rozwoju lokalnego przemysłu; 
apeluje do Komisji o wspieranie działań 
na rzecz stworzenia takich warunków, 
które są ważne zwłaszcza podczas 
obecnego kryzysu;

Or. pt

Poprawka 50
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców
opracowała system polegający na 
łańcuchu nadzoru, zgodnie z którym 
producenci musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących 
przykładach (FSC i FLEGT w zakresie 
nielegalnych surowców), i dzięki któremu 
możliwe byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

skreślony

Or. nl

Poprawka 51
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców 
opracowała system polegający na 
łańcuchu nadzoru, zgodnie z którym 
producenci musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących 
przykładach (FSC i FLEGT w zakresie 
nielegalnych surowców), i dzięki któremu 
możliwe byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Oreste Rossi
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców 
opracowała system polegający na łańcuchu 
nadzoru, zgodnie z którym producenci 
musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących 
przykładach (FSC i FLEGT w zakresie 
nielegalnych surowców), i dzięki któremu 
możliwe byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców 
zbadała możliwość utworzenia systemu
polegającego na łańcuchu nadzoru, 
zgodnie z którym producenci musieliby 
w sposób przejrzysty rejestrować 
pochodzenie surowców, wzorując się na 
już istniejących przykładach (FSC i 
FLEGT w zakresie nielegalnych 
surowców), i dzięki któremu możliwe 
byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

Or. it

Poprawka 53
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców
opracowała system polegający na łańcuchu 
nadzoru, zgodnie z którym producenci 
musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących 
przykładach (FSC i FLEGT w zakresie 
nielegalnych surowców), i dzięki któremu 
możliwe byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

6. wzywa Komisję Europejską do 
rozpatrzenia możliwości opracowania 
systemu polegającego na łańcuchu nadzoru 
wszystkich surowców w miarę możliwości, 
zgodnie z którym producenci musieliby 
w sposób przejrzysty rejestrować 
pochodzenie surowców, wzorując się na 
już istniejących przykładach (FSC i 
FLEGT w zakresie nielegalnych 
surowców), i dzięki któremu możliwe 
byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

Or. en
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Poprawka 54
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców 
opracowała system polegający na łańcuchu 
nadzoru, zgodnie z którym producenci 
musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących 
przykładach (FSC i FLEGT w zakresie 
nielegalnych surowców), i dzięki któremu 
możliwe byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców 
opracowała system polegający na łańcuchu 
nadzoru, zgodnie z którym producenci 
musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących 
przykładach (np. rozporządzenie (UE) nr 
995/2010 w sprawie produktów z drewna), 
i dzięki któremu możliwe byłoby 
opracowanie kryteriów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do surowców;

Or. en

Poprawka 55
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców 
opracowała system polegający na łańcuchu 
nadzoru, zgodnie z którym producenci 
musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących 
przykładach (FSC i FLEGT w zakresie 
nielegalnych surowców), i dzięki któremu 
możliwe byłoby opracowanie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;

6. wzywa Komisję Europejską, aby w 
odniesieniu do wszystkich surowców 
opracowała system polegający na łańcuchu 
nadzoru, zgodnie z którym producenci 
musieliby w sposób przejrzysty 
rejestrować pochodzenie surowców, 
wzorując się na już istniejących, 
stosowanych obecnie przykładach (np. 
FSC i FLEGT w zakresie nielegalnych 
surowców), który to system miałby objąć 
również surowce mineralne i biotyczne i 
dzięki któremu możliwe byłoby 
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opracowanie kryteriów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do surowców;

Or. en

Poprawka 56
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców
zamiast do ich spalania;

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców, a 
nie tylko ich spalania;

Or. it

Poprawka 57
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów i powiązanych przepisów oraz o 
wydanie zakazu składowania 
nieoczyszczonych odpadów z gospodarstw 
domowych do 2025 r. (np. poprzez 
stopniowe podejście), a także o 
opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
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wykorzystania i recyklingu surowców 
zamiast do ich spalania;

spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców 
zamiast do ich spalania;

Or. en

Poprawka 58
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i 
ambitnych kryteriów w zakresie 
efektywności spalania z odzyskiwaniem 
energii, które powinny prowadzić do 
wtórnego wykorzystania i recyklingu 
surowców zamiast do ich spalania;

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów, a zwłaszcza bezwzględne 
stosowanie hierarchii postępowania z 
odpadami, zgodnie z którą wyższy 
priorytet niż spalanie mają wtórne 
wykorzystanie i recykling; ubolewa nad 
tym, że recykling jest często blokowany 
przez dostępność tańszych alternatyw, np. 
składowania lub spalania, które wiążą się 
ze znacznymi niekorzystnymi efektami i 
kosztami dla społeczeństwa; w związku z 
tym wzywa do przesunięcia w ramach 
instrumentów finansowych przewagi 
komparatywnej na korzyść recyklingu;

Or. en

Poprawka 59
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów;
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składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i 
ambitnych kryteriów w zakresie 
efektywności spalania z odzyskiwaniem 
energii, które powinny prowadzić do 
wtórnego wykorzystania i recyklingu 
surowców zamiast do ich spalania;

Or. en

Poprawka 60
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców 
zamiast do ich spalania;

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców 
zamiast do ich spalania jako narzędzia 
odzyskiwania jak największej ilości 
użytecznych surowców jak najwcześniej i 
jak najbliżej źródła odpadów, aby 
zapobiec sytuacji, w której surowca nie da 
się odzyskać, aby ograniczyć niekorzystny 
wpływ na środowisko oraz aby zwiększyć 
efektywność energetyczną;

Or. en

Poprawka 61
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców 
zamiast do ich spalania;

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów, stopniowe wprowadzanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, 
opracowanie kryteriów ekoprojektu, aby 
zapewnić możliwość poddania 
recyklingowi większości produktów 
wprowadzanych na rynek, a także o 
opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców 
zamiast do ich spalania;

Or. en

Poprawka 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców
zamiast do ich spalania;

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów, aby zapobiec składowaniu
odpadów składających się z surowców 
podlegających recyklingowi, a także o 
opracowanie surowych i ambitnych 
kryteriów odzyskiwania surowców
z odzyskiwaniem energii zgodnie z 
hierarchią czynności przetwarzania 
odpadów i ostatecznym celem, 
polegającym na ograniczaniu 
unieszkodliwiania surowców;

Or. es
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Poprawka 63
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i 
ambitnych kryteriów w zakresie 
efektywności spalania z odzyskiwaniem 
energii, które powinny prowadzić do 
wtórnego wykorzystania i recyklingu 
surowców zamiast do ich spalania;

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie kryteriów 
dostosowanych do celów w zakresie 
efektywności spalania z odzyskiwaniem 
energii, które powinny prowadzić do 
wtórnego wykorzystania i recyklingu 
surowców;

Or. fi

Poprawka 64
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów oraz o wydanie zakazu 
składowania odpadów składających się z 
surowców podlegających recyklingowi, a 
także o opracowanie surowych i 
ambitnych kryteriów w zakresie 
efektywności spalania z odzyskiwaniem 
energii, które powinny prowadzić do 
wtórnego wykorzystania i recyklingu 
surowców zamiast do ich spalania;

7. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów, a zwłaszcza zastosowanie 
hierarchii postępowania z odpadami, co 
powinno prowadzić do objęcia wtórnego 
wykorzystania, recyklingu i innego typu 
procesów odzyskiwania wyższym 
priorytetem w stosunku do 
unieszkodliwiania, oraz apeluje o 
kontynuowanie stopniowego ograniczania 
składowania;

Or. fr
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Poprawka 65
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zgadza się z analizą Komisji, że 
wdrożenie i egzekwowanie istniejących 
przepisów dotyczących odpadów jest 
niezbędne do propagowania bardziej 
efektywnego wykorzystania surowców w 
Europie, i w związku z tym wzywa Komisję 
do złożenia propozycji powołania przed 
końcem 2011 r. europejskiej agencji 
odpowiedzialnej za wdrażanie przepisów 
dotyczących odpadów oraz specjalnego 
europejskiego organu 
przeprowadzającego bezpośrednie 
kontrole środowiska, ponieważ dalej idące 
wdrożenie istniejących przepisów nie tylko 
byłoby korzystne dla środowiska i 
ludzkiego zdrowia, lecz także zapewniłoby 
ważne zyski ekonomiczne i zwiększyło 
dostęp do wartościowych surowców 
wtórnych;

Or. en

Poprawka 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest przekonany, że cele już ustalone w 
kilku dyrektywach dotyczących
gromadzenia i oddzielania odpadów 
powinny być poszerzone i ukierunkowane 
na jak największy stopień i jak najwyższą 
jakość odzyskiwania surowców w każdej 
fazie recyklingu: gromadzenia, usuwania, 
wstępnego przetwarzania 
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i recyklingu/oczyszczania;

Or. en

Poprawka 67
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca w związku z tym uwagę na 
znaczenie unikania marnowania 
surowców i składników odżywczych 
obornika oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania 
przetwarzania obornika; wskazuje w tym 
kontekście na znaczenie zdefiniowania 
odpadu powstającego po procesie 
rozkładu tlenowego lub beztlenowego jako 
zamiennika nawozu;

Or. nl

Poprawka 68
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zapewnienia 
właściwego i niezwłocznego wykonania 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, 
do wydania zakazu składowania odpadów 
składających się z surowców 
podlegających recyklingowi, do 
opracowania surowych i ambitnych 
kryteriów w zakresie efektywności 
spalania z odzyskiwaniem energii, które 
powinny prowadzić do wtórnego 
wykorzystania i recyklingu surowców 
zamiast do ich spalania; ponadto wzywa 
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do złożenia wniosku w sprawie zmiany 
dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 
kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów oraz do poszerzenia celów 
określonych w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy; 
zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie 
odpadów ograniczenie polegające na 
zakazie przenoszenia odpadów 
ulegających biodegradacji na składowiska 
powinno od 2020 r. objąć wszystkie 
odpady ulegające biodegradacji, a poziom 
redukcji powinien wynosić 5%;

Or. de

Poprawka 69
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję Europejską do 
włączenia celów zawartych w planie 
działania w dziedzinie różnorodności 
biologicznej do strategii dotyczącej 
surowców w celu wzmocnienia powiązań 
między gospodarką a środowiskiem 
naturalnym oraz uwzględnienia wpływu 
wydobycia, produkcji, wykorzystywania i 
unieszkodliwiania surowców na 
środowisko; wzywa Komisję Europejską 
do wsparcia procesu opracowywania 
strategicznego gospodarowania gruntami 
we wszystkich państwach członkowskich 
w celu zrównoważenia wydobycia 
surowców z innymi rodzajami wniosków o 
użytkowanie gruntów oraz w celu ochrony 
środowiska naturalnego i różnorodności 
biologicznej;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 70
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję Europejską do 
włączenia celów zawartych w planie 
działania w dziedzinie różnorodności 
biologicznej do strategii dotyczącej 
surowców w celu wzmocnienia powiązań 
między gospodarką a środowiskiem 
naturalnym oraz uwzględnienia wpływu 
wydobycia, produkcji, wykorzystywania i 
unieszkodliwiania surowców na 
środowisko; wzywa Komisję Europejską 
do wsparcia procesu opracowywania 
strategicznego gospodarowania gruntami 
we wszystkich państwach członkowskich 
w celu zrównoważenia wydobycia 
surowców z innymi rodzajami wniosków o 
użytkowanie gruntów oraz w celu ochrony 
środowiska naturalnego i różnorodności 
biologicznej;

8. wzywa Komisję Europejską do 
dopilnowania, by przepisy w obszarze 
różnorodności biologicznej były wdrażane 
spójnie, i apeluje do Komisji o 
zastosowanie wszystkich możliwych 
instrumentów w celu dopilnowania, by 
państwa członkowskie przyjęły stanowisko 
Komisji, zgodnie z którym można pogodzić 
działalność wydobywczą na obszarach 
sieci Natura 2000 lub w ich pobliżu z 
ochroną środowiska i różnorodnością 
biologiczną, oraz by w procesie
opracowywania strategicznego 
gospodarowania gruntami we wszystkich 
państwach członkowskich nie pomijano 
zapotrzebowania na surowce w sąsiednich 
państwach członkowskich; apeluje do 
Komisji o dalsze rozpowszechnienie 
ustaleń zawartych w jej wytycznych z lipca 
2010 r.;

Or. en

Poprawka 71
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję Europejską do 
włączenia celów zawartych w planie 
działania w dziedzinie różnorodności 
biologicznej do strategii dotyczącej 
surowców w celu wzmocnienia powiązań
między gospodarką a środowiskiem 
naturalnym oraz uwzględnienia wpływu 

8. wzywa Komisję Europejską do 
włączenia celów zawartych w planie 
działania w dziedzinie różnorodności 
biologicznej do strategii dotyczącej 
surowców w celu wzmocnienia powiązań 
między gospodarką a środowiskiem 
naturalnym oraz uwzględnienia wpływu 
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wydobycia, produkcji, wykorzystywania i 
unieszkodliwiania surowców na 
środowisko; wzywa Komisję Europejską 
do wsparcia procesu opracowywania 
strategicznego gospodarowania gruntami 
we wszystkich państwach członkowskich 
w celu zrównoważenia wydobycia 
surowców z innymi rodzajami wniosków o 
użytkowanie gruntów oraz w celu ochrony 
środowiska naturalnego i różnorodności 
biologicznej;

wydobycia, produkcji, wykorzystywania i 
unieszkodliwiania surowców na
środowisko; wzywa Komisję Europejską 
do wsparcia procesu opracowywania 
strategicznego gospodarowania gruntami 
we wszystkich państwach członkowskich 
w celu zrównoważenia wydobycia 
surowców z innymi rodzajami wniosków o 
użytkowanie gruntów oraz w celu ochrony 
środowiska naturalnego i różnorodności 
biologicznej; stwierdza, że należy przyjąć 
nowe podejście do wydobycia surowców, 
ponieważ domyślnie tylko obszary 
niezamieszkałe lub nieprzemysłowe, takie 
jak wrażliwe obszary sieci Natura 2000, są 
rozważane jako potencjalne miejsca 
wydobycia, podczas gdy najlepsze 
lokalizacje mogą być wykorzystywane do 
innych celów;

Or. en

Poprawka 72
Anja Weisgerber

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie krajowych 
surowców jako podstawy dostaw 
surowców dla europejskiego przemysłu; 
wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie do zapewnienia 
długoterminowego bezpieczeństwa złóż
surowców o znaczeniu regionalnym i 
ponadregionalnym; ponadto wzywa 
Komisję do polepszenia ramowych 
warunków wydobycia krajowych 
surowców, aby zapewnić równorzędne 
znaczenie potrzeb środowiskowych, 
społecznych i ekonomicznych w każdej 
nowej dyrektywie lub nowym 
rozporządzeniu lub podczas zmiany 
obecnych przepisów, tak aby zapewnić 
trwały dostęp do złóż surowców;
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Or. de

Poprawka 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
opracowanie instrumentów i wskaźników 
takich jak TEEB, które ponownie 
oszacowują wartość finansową 
różnorodności biologicznej i ekosystemów 
oraz dostarczają ważnych wskazówek 
dotyczących rzeczywistych kosztów 
wydobycia, wykorzystania i 
unieszkodliwiania surowców i w ten 
sposób internalizują koszty zewnętrzne; 
apeluje do Komisji o propagowanie i 
pobudzanie rozwoju i wykorzystania tych 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że działalność wydobywcza 
powinna być prowadzona z 
poszanowaniem najwyższych standardów 
w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy i 
ochrony środowiska, tak aby zapobiegać 
wypadkom i rekultywować obszary, na 
których prowadzona jest działalność 
wydobywcza;

Or. es
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Poprawka 75
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa, że technologie wydobywcze z 
wykorzystaniem cyjanku, które stanowią 
poważne zagrożenie dla środowiska, 
pozwalają na uzyskanie jedynie 2 gramów 
złota z jednej tony rudy; 150 razy więcej –
prawie 300 gramów – można uzyskać z 
jednej tony używanych telefonów 
komórkowych bez konieczności 
stosowania cyjanku; przypomina w 
związku z tym Komisji o rezolucji 
Parlamentu z dnia 5 maja 2010 r., 
wzywającej do wprowadzenia przed 
końcem 2011 r. całkowitego zakazu 
stosowania technologii wydobywczych z 
wykorzystaniem cyjanku;

Or. hu

Poprawka 76
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla rolę społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
przestrzegania najsurowszych 
międzynarodowych norm środowiskowych 
i społecznych oraz stosowania najlepszych 
dostępnych technik; wzywa Komisję 
Europejską do działania w duchu 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka o 
minerałach z regionów ogarniętych 
konfliktami oraz apeluje do Komisji 
Europejskiej o przedstawienie wniosku 

skreślony



AM\868777PL.doc 45/58 PE466.974v01-00

PL

ustawodawczego; popiera Inicjatywę 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych 
(EITI);

Or. nl

Poprawka 77
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla rolę społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
przestrzegania najsurowszych 
międzynarodowych norm środowiskowych 
i społecznych oraz stosowania najlepszych 
dostępnych technik; wzywa Komisję 
Europejską do działania w duchu 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka o 
minerałach z regionów ogarniętych 
konfliktami oraz apeluje do Komisji 
Europejskiej o przedstawienie wniosku 
ustawodawczego; popiera Inicjatywę 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych 
(EITI);

9. podkreśla rolę społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
przestrzegania najsurowszych 
międzynarodowych norm środowiskowych 
i społecznych oraz stosowania najlepszych 
dostępnych technik; wzywa Komisję 
Europejską do działania w duchu 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka o 
minerałach z regionów ogarniętych 
konfliktami, o ile jest to możliwe, oraz 
apeluje do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie wniosku ustawodawczego; 
popiera Inicjatywę Przejrzystości w 
Branżach Wydobywczych (EITI);

Or. en

Poprawka 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla rolę społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
przestrzegania najsurowszych 
międzynarodowych norm środowiskowych 
i społecznych oraz stosowania najlepszych 
dostępnych technik; wzywa Komisję 

9. podkreśla rolę społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
przestrzegania najsurowszych 
międzynarodowych norm środowiskowych 
i dotyczących pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technik; podkreśla 
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Europejską do działania w duchu 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka o 
minerałach z regionów ogarniętych 
konfliktami oraz apeluje do Komisji 
Europejskiej o przedstawienie wniosku 
ustawodawczego; popiera Inicjatywę 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych 
(EITI); 

ponadto ogromną odpowiedzialność, jaka 
spoczywa na przedsiębiorstwach sektora 
wydobywczego, polegającej na 
dopilnowaniu, by działalność wydobywcza 
nie odbijała się niekorzystnie na 
okolicznych mieszkańcach; wzywa 
Komisję Europejską do działania w duchu 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka o 
minerałach z regionów ogarniętych 
konfliktami oraz apeluje do Komisji 
Europejskiej o przedstawienie wniosku 
ustawodawczego; popiera Inicjatywę 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych 
(EITI);

Or. sv

Poprawka 79
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że polityka rozwojowa nie 
stanowi narzędzia działań 
dyplomatycznych w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że konieczne jest respektowanie 
suwerenności surowcowej państw, i w tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
przyjęcie bardziej zróżnicowanego 
podejścia uwzględniającego 
uwarunkowania w poszczególnych 
krajach, tak aby cele rozwojowe i 
uprzemysłowienie krajów rozwijających 
się nie były zagrożone;

Or. en
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Poprawka 80
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla potrzebę spójności z 
ustalonymi celami dotyczącymi 
współpracy i polityki w zakresie pomocy 
rozwojowej; jest zdania, że kraje 
rozwijające się bogate w surowce nie 
powinny być zdegradowane do roli 
eksportera netto surowców, ale powinny 
opracować własną politykę przemysłową i 
rozwojową i dotyczącą innych dziedzin 
zlokalizowanych wzdłuż łańcucha 
wartości; sprzeciwia się podejściu 
neokolonialnemu kryjącemu się za tzw. 
„działaniami dyplomatycznymi w zakresie 
surowców”;

Or. pt

Poprawka 81
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o aktywne wprowadzanie i 
propagowanie bardziej zrównoważonych 
modeli gospodarczych zakładających 
rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania surowców, aby zapewnić 
dostępność surowców w UE w przyszłości; 
wzywa Komisję Europejską do 
opracowania instrumentów prawnych 
służących bardziej skutecznemu 
wykorzystaniu zasobów i uniknięciu 
efektu odbicia; proponuje, by Komisja 
Europejska przeprowadziła 

skreślony
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wszechstronną analizę dotyczącą 
wykorzystania gospodarczych modeli 
leasingu jako alternatywy dla własności 
towarów, a także ich wpływu na 
wykorzystanie i odzyskiwanie surowców;

Or. it

Poprawka 82
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o aktywne wprowadzanie i 
propagowanie bardziej zrównoważonych 
modeli gospodarczych zakładających 
rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania surowców, aby zapewnić 
dostępność surowców w UE w przyszłości; 
wzywa Komisję Europejską do 
opracowania instrumentów prawnych 
służących bardziej skutecznemu 
wykorzystaniu zasobów i uniknięciu 
efektu odbicia; proponuje, by Komisja 
Europejska przeprowadziła 
wszechstronną analizę dotyczącą 
wykorzystania gospodarczych modeli 
leasingu jako alternatywy dla własności 
towarów, a także ich wpływu na 
wykorzystanie i odzyskiwanie surowców;

skreślony

Or. nl

Poprawka 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o aktywne wprowadzanie i 
propagowanie bardziej zrównoważonych 
modeli gospodarczych zakładających 
rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania surowców, aby zapewnić 
dostępność surowców w UE w przyszłości; 
wzywa Komisję Europejską do 
opracowania instrumentów prawnych
służących bardziej skutecznemu 
wykorzystaniu zasobów i uniknięciu efektu 
odbicia; proponuje, by Komisja Europejska 
przeprowadziła wszechstronną analizę 
dotyczącą wykorzystania gospodarczych 
modeli leasingu jako alternatywy dla 
własności towarów, a także ich wpływu na 
wykorzystanie i odzyskiwanie surowców;

10. apeluje o aktywne wprowadzanie i 
propagowanie bardziej zrównoważonych 
modeli gospodarczych zakładających 
rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania surowców, aby zapewnić 
dostępność surowców w UE w przyszłości; 
wzywa Komisję Europejską do 
opracowania nowych instrumentów (np. 
„zielonych certyfikatów” mających na 
celu zwiększenie wykorzystania surowców 
wtórnych) służących bardziej skutecznemu 
wykorzystaniu zasobów i uniknięciu efektu 
odbicia; proponuje, by Komisja Europejska 
przeprowadziła wszechstronną analizę 
dotyczącą wykorzystania gospodarczych 
modeli leasingu jako alternatywy dla 
własności towarów, a także ich wpływu na 
wykorzystanie i odzyskiwanie surowców; 
podkreśla, że świadomość jest głównym 
wyzwaniem w tym kontekście;

Or. en

Poprawka 84
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o aktywne wprowadzanie i 
propagowanie bardziej zrównoważonych 
modeli gospodarczych zakładających 
rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania surowców, aby zapewnić 
dostępność surowców w UE w przyszłości; 
wzywa Komisję Europejską do 
opracowania instrumentów prawnych
służących bardziej skutecznemu 
wykorzystaniu zasobów i uniknięciu efektu 
odbicia; proponuje, by Komisja Europejska 
przeprowadziła wszechstronną analizę 

10. apeluje o aktywne wprowadzanie i 
propagowanie bardziej zrównoważonych 
modeli gospodarczych zakładających 
rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania surowców, aby zapewnić 
dostępność surowców w UE w przyszłości; 
wzywa Komisję Europejską do 
opracowania podejść służących bardziej 
skutecznemu wykorzystaniu zasobów i 
uniknięciu efektu odbicia; proponuje, by 
Komisja Europejska przeprowadziła 
wszechstronną analizę dotyczącą 
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dotyczącą wykorzystania gospodarczych 
modeli leasingu jako alternatywy dla 
własności towarów, a także ich wpływu na 
wykorzystanie i odzyskiwanie surowców;

wykorzystania gospodarczych modeli 
leasingu jako alternatywy dla własności 
towarów, a także ich wpływu na 
wykorzystanie i odzyskiwanie surowców;

Or. en

Poprawka 85
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że nowy wskaźnik, który 
wykracza poza PKB i mierzy zużycie 
surowców i wydajność zasobów, jest 
niezbędny do oddzielenia wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
surowców;

Or. en

Poprawka 86
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. zwraca uwagę na negatywne skutki 
spekulacji na surowcach; jest zdania, że 
rynek fizyczny nie powinien być zakłócany 
przez finansowy rynek „instrumentów 
pochodnych”, który w ostatnich latach 
nieproporcjonalnie się rozrósł, przez co 
konieczne stało się podjęcie odpowiednich 
działań w tym obszarze; podkreśla 
znacznie dostępu do wiarygodnych 
informacji na temat przepływu i 
fizycznych zapasów surowców;

Or. pt
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Poprawka 87
Karl-Heinz Florenz

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów.

skreślony

Or. en

Poprawka 88
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 

skreślony
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trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów.

Or. nl

Poprawka 89
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów.

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do skreślony
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zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów.

Or. es

Poprawka 91
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów;

11. apeluje do Komisji Europejskiej o
zbadanie efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich;

Or. it
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Poprawka 92
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów;

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich, oraz do zaproponowania w tym 
celu nowych instrumentów UE zgodnie z 
priorytetem dotyczącym efektywnego 
gospodarowania zasobami; zauważa, że 
opodatkowanie surowców takich jak 
metale pomoże przesunąć przewagę 
komparatywną na korzyść recyklingu w 
stosunku do wydobycia i przenieść 
obciążenie podatkowe z pracy na zasoby;

Or. en

Poprawka 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 

11. wzywa do przeprowadzenia wnikliwej 
oceny wszystkich dostępnych obecnie 
instrumentów prawnych i finansowych i 
usprawnienia efektywności wykorzystania 
zasobów mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów;
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zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów;

Or. it

Poprawka 94
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów;

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich;

Or. fi

Poprawka 95
Kriton Arsenis
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Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów;

11. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania efektów opodatkowania zasobów 
mineralnych, niewykorzystywanych 
wydobytych surowców, surowców 
nieenergetycznych, użytkowania wody i 
gruntów, a w szczególności do zbadania 
wszelkich efektów ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich; zauważa, że dzięki 
opodatkowaniu zasobów staną się one 
cenniejsze, przez co surowce będą 
rozsądniej wykorzystywane oraz 
wykorzystywane wtórnie, a ponadto 
nastąpi spadek eksportu zasobów;

Or. en

Poprawka 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zachęca Komisję do kontynuowania 
przygotowań do innowacyjnego 
partnerstwa na rzecz surowców zgodnie z 
projektem przewodnim „Unia innowacji” 
i podkreśla znaczenie ścisłej współpracy 
pomiędzy wszystkimi instytucjami 
zaangażowanymi w sprawę już na 
wczesnym etapie;

Or. en



AM\868777PL.doc 57/58 PE466.974v01-00

PL

Poprawka 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. jest przekonany, że wydłużenie cyklu 
życia produktów, a co za tym idzie również 
surowców i materiałów biotycznych 
powinno być propagowane, ponieważ ich 
wydobycie, wykorzystanie i 
unieszkodliwianie mają znaczący wpływ 
na użytkowanie gruntów, zasoby wodne, 
energię i transport; wskazuje na to, że 
strategia w zakresie surowców powinna 
być włączona do strategii „Europa 2020” 
jako niezbędny element jej ogólnych 
celów; wzywa do bardziej 
ukierunkowanych innowacji w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz wskazuje na to, że wyższy wskaźnik 
efektywności przy wykorzystaniu 
surowców ma znaczący wpływ na sektor 
przemysłowy i transportowy;

Or. en

Poprawka 98
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa Komisję Europejską do 
zebrania danych dotyczących potencjału 
UE w zakresie odzyskiwania surowców 
poprzez wydobycie surowców ze 
składowisk oraz do opracowania norm 
określających warunki dopuszczające 
wydobycie na składowiskach z 
uwzględnieniem potencjalnego 
odzyskiwania innych zasobów, 
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efektywności energetycznej w porównaniu 
z wydobyciem surowców, możliwych 
skutków ubocznych dla środowiska i 
zdrowia ludzi (takich jak emisja gazów 
cieplarnianych i substancji toksycznych), 
a także potencjału w zakresie produkcji 
energii i odbudowania krajobrazu;

Or. en


