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Poprawka 183
Richard Seeber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24. Chociaż ilości azotu i fosforu 
wprowadzane do środowiska UE znacznie 
zmniejszyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
uwalnianie nadmiernych ilości substancji 
biogennych nadal wpływa na jakość 
powietrza i wody oraz ma negatywne 
skutki dla ekosystemów i powoduje 
poważne problemy dla zdrowia człowieka. 
W szczególności trzeba pilnie zająć się 
problemem uwalniania amoniaku wskutek 
nieefektywnego gospodarowania 
nawozami i niedostatecznego oczyszczania 
ścieków, aby doprowadzić do dalszego 
znacznego ograniczenia uwalniania 
substancji biogennych. Potrzebne są 
również dalsze wysiłki na rzecz 
opłacalnego i zasobooszczędnego 
gospodarowania obiegiem substancji 
odżywczych, a także efektywniejszego 
stosowania nawozów. Wymaga to 
podniesienia poziomu wdrożenia 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska, aby sprostać tym wyzwaniom, 
zaostrzenia norm w stosownych 
przypadkach i uwzględnienia obiegu 
substancji odżywczych jako części bardziej 
holistycznego podejścia, które łączy i 
integruje istniejące obszary polityki UE 
odgrywające rolę w przeciwdziałaniu 
uwalnianiu do środowiska nadmiernych 
ilości substancji biogennych oraz 
eutrofizacji.

24. Chociaż ilości azotu i fosforu 
wprowadzane do środowiska UE znacznie 
zmniejszyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
uwalnianie nadmiernych ilości substancji 
biogennych nadal wpływa na jakość 
powietrza i wody oraz ma negatywne 
skutki dla ekosystemów i powoduje 
poważne problemy dla zdrowia człowieka. 
W szczególności trzeba pilnie zająć się 
problemem uwalniania amoniaku wskutek 
nieefektywnego gospodarowania 
nawozami i niedostatecznego oczyszczania 
ścieków, aby doprowadzić do dalszego 
znacznego ograniczenia uwalniania 
substancji biogennych. Potrzebne są 
również dalsze wysiłki na rzecz 
opłacalnego i zasobooszczędnego 
gospodarowania obiegiem substancji 
odżywczych, a także efektywniejszego 
stosowania nawozów. Wymaga to 
podniesienia poziomu wdrożenia 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska, aby sprostać tym wyzwaniom, 
zaostrzenia norm w stosownych 
przypadkach i uwzględnienia obiegu 
substancji odżywczych jako części bardziej 
holistycznego podejścia, które łączy i 
integruje istniejące obszary polityki UE 
odgrywające rolę w przeciwdziałaniu 
uwalnianiu do środowiska nadmiernych 
ilości substancji biogennych oraz 
eutrofizacji. Ponadto, ważne jest dalsze 
wzmacnianie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w tym zakresie. Powinno to 
prowadzić do ograniczenia ilości 
używanych nawozów sztucznych i 
pestycydów również w prywatnych 
ogrodach i na terenach zielonych.
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Or. de

Poprawka 184
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24 a. W realizacji niektórych celów 
programu pomoże ograniczenie produkcji 
zwierzęcej, które doprowadzi do obniżenia 
emisji azotu i fosforu, ograniczenia 
zagrożenia różnorodności biologicznej 
oraz poprawy jakości gleby, powietrza i 
wody.

Or. en

Poprawka 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25. Działania podjęte w ramach strategii 
ochrony różnorodności biologicznej w celu 
odtworzenia 15% zdegradowanych 
ekosystemów UE i poszerzenia korzystania 
z zielonej infrastruktury pomogą 
przeciwdziałać rozdrabnianiu gruntów. 
Doprowadzi to do dalszego zwiększenia 
kapitału naturalnego i poprawi odporność 
ekosystemów, a także może zapewniać 
opłacalne możliwości pod względem 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej oraz 
zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi. Jednocześnie 
wysiłki państw członkowskich w zakresie 
tworzenia mapy i oceniania ekosystemów i 

25. Działania podjęte w ramach strategii 
ochrony różnorodności biologicznej w celu 
odtworzenia 15% zdegradowanych 
ekosystemów UE do 2020r. i poszerzenia 
korzystania z zielonej infrastruktury 
pomogą przeciwdziałać rozdrabnianiu 
gruntów, to jedynie minimum: Unia 
powinna wyznaczyć znacznie wyższy cel w 
zakresie odtwarzania zdegradowanych 
ekosystemów, który odzwierciedlałby 
główny, bardziej ambitny cel oraz wizję na 
rok 2050; poza pełnym wdrożeniem 
dyrektyw ptasiej i siedliskowej działania te 
przyczynią się również do powstania i 
utrzymania zdrowych i odpornych 
ekosystemów oraz do poprawy ich usług. 
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ich usług oraz inicjatywa „zerowych strat 
różnorodności biologicznej netto” w 
2015 r. przyczynią się do utrzymania 
zasobów kapitału naturalnego w różnej 
skali. Włączenie gospodarczej wartości 
usług ekosystemowych do systemów 
rachunkowości i sprawozdawczości na 
poziomie unijnym i krajowym do 2020 r. 
doprowadzi do lepszego zarządzania 
kapitałem naturalnym UE.

Doprowadzi to do dalszego zwiększenia 
kapitału naturalnego i poprawi odporność 
ekosystemów, a także może zapewniać 
opłacalne możliwości pod względem 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej oraz 
zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi. Jednocześnie 
wysiłki państw członkowskich w zakresie 
tworzenia mapy i oceniania ekosystemów i 
ich usług oraz inicjatywa „zerowych strat 
różnorodności biologicznej netto” w 
2015 r. przyczynią się do utrzymania 
zasobów kapitału naturalnego. Włączenie 
gospodarczej wartości usług 
ekosystemowych do systemów 
rachunkowości i sprawozdawczości na 
poziomie unijnym i krajowym do 2020 r. 
doprowadzi do lepszego zarządzania 
kapitałem naturalnym UE.

Or. en

Poprawka 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25. Działania podjęte w ramach strategii 
ochrony różnorodności biologicznej w celu 
odtworzenia 15% zdegradowanych 
ekosystemów UE i poszerzenia korzystania 
z zielonej infrastruktury pomogą 
przeciwdziałać rozdrabnianiu gruntów. 
Doprowadzi to do dalszego zwiększenia 
kapitału naturalnego i poprawi odporność 
ekosystemów, a także może zapewniać 
opłacalne możliwości pod względem 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej oraz 
zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi. Jednocześnie 
wysiłki państw członkowskich w zakresie 

25. Działania podjęte w ramach strategii 
ochrony różnorodności biologicznej w celu 
odtworzenia 15% zdegradowanych 
ekosystemów UE i poszerzenia korzystania 
z zielonej infrastruktury pomogą 
przeciwdziałać rozdrabnianiu gruntów.
Niemniej jednak w ramach tych działań 
powinno się uwzględnić specyfikę i 
podejście państw członkowskich. 
Doprowadzi to do dalszego zwiększenia 
kapitału naturalnego i poprawi odporność 
ekosystemów, a także może zapewniać 
opłacalne możliwości pod względem 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej oraz 
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tworzenia mapy i oceniania ekosystemów i 
ich usług oraz inicjatywa „zerowych strat 
różnorodności biologicznej netto” w 2015 
r. przyczynią się do utrzymania zasobów 
kapitału naturalnego w różnej skali. 
Włączenie gospodarczej wartości usług 
ekosystemowych do systemów 
rachunkowości i sprawozdawczości na 
poziomie unijnym i krajowym do 2020 r. 
doprowadzi do lepszego zarządzania 
kapitałem naturalnym UE.

zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi. Jednocześnie 
wysiłki państw członkowskich w zakresie 
tworzenia mapy i oceniania ekosystemów i 
ich usług oraz inicjatywa „zerowych strat 
różnorodności biologicznej netto” w 2015 
r. przyczynią się do utrzymania zasobów 
kapitału naturalnego w różnej skali. 
Włączenie gospodarczej wartości usług 
ekosystemowych do systemów 
rachunkowości i sprawozdawczości na 
poziomie unijnym i krajowym do 2020 r. 
doprowadzi do lepszego zarządzania 
kapitałem naturalnym UE.

Or. fi

Poprawka 187
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26. W celu ochrony, zachowania i poprawy 
kapitału naturalnego UE program musi
gwarantować, że do 2020 r.:

26. W celu ochrony, zachowania i poprawy 
kapitału naturalnego UE program powinien
gwarantować, że do 2020 r.:

Or. it

Poprawka 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26. W celu ochrony, zachowania i poprawy 
kapitału naturalnego UE program musi 
gwarantować, że do 2020 r.:

26. W celu ochrony, zachowania i poprawy 
zrównoważonego wykorzystania kapitału 
naturalnego UE program musi 
gwarantować, że do 2020 r.:
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Poprawka 189
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja usług ekosystemowych zostaną 
powstrzymane, a ekosystemy i ich usługi 
będą utrzymane i ulepszone;

(a) utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja usług ekosystemowych zostaną 
powstrzymane, a ekosystemy i ich usługi, 
w tym zasoby rybne, będą nie tylko 
utrzymane, ale też ulepszone;

Or. en

Poprawka 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja usług ekosystemowych zostaną 
powstrzymane, a ekosystemy i ich usługi 
będą utrzymane i ulepszone;

(a) utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja usług ekosystemowych zostaną 
powstrzymane, a ekosystemy i ich usługi 
będą utrzymane, przywrócone i ulepszone, 
zwłaszcza dzięki pełnemu wykonaniu i 
efektywnej ochronie sieci Natura 2000, 
wspieranej za pomocą traktowanych 
priorytetowo programów ramowych, oraz 
dzięki zastosowaniu reguły „zerowych 
strat netto różnorodności biologicznej“.

Or. en

Poprawka 191
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) skutki presji na wody słodkie, 
przejściowe i przybrzeżne będą znacznie 
ograniczone, aby zachować, utrzymać lub
poprawić dobry stan zgodnie z definicją 
zawartą w ramowej dyrektywie wodnej;

(b) skutki presji na wody słodkie, 
przejściowe i przybrzeżne będą znacznie 
ograniczone, aby zachować, utrzymać, a  
najlepiej poprawić dobry stan zgodnie z 
definicją zawartą w ramowej dyrektywie 
wodnej;

Or. en

Poprawka 192
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) skutki presji na wody słodkie, 
przejściowe i przybrzeżne będą znacznie 
ograniczone, aby zachować, utrzymać lub 
poprawić dobry stan zgodnie z definicją 
zawartą w ramowej dyrektywie wodnej;

(b) skutki presji na wody słodkie, 
przejściowe i przybrzeżne będą znacznie 
ograniczone, aby zachować, utrzymać lub 
poprawić dobry stan zgodnie z definicją 
zawartą w ramowej dyrektywie wodnej 
m.in. za pomocą środków wzajemnej 
zgodności;

Or. de

Poprawka 193
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) skutki presji na wody morskie będą 
ograniczone, aby zachować lub utrzymać 
dobry stan środowiska zgodnie z 
wymogami dyrektywy ramowej w sprawie 

(c) skutki presji na wody morskie będą 
ograniczone, aby zachować lub utrzymać 
dobry stan środowiska zgodnie z 
wymogami dyrektywy ramowej w sprawie 
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strategii morskiej; strategii morskiej; pomoże to również 
zachować różnorodność biologiczną 
środowiska morskiego;

Or. en

Poprawka 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wpływ zanieczyszczenia powietrza na 
ekosystemy i różnorodność biologiczną 
zostanie jeszcze bardziej ograniczony;

(d) wpływ zanieczyszczenia powietrza na 
ekosystemy i różnorodność biologiczną 
zostanie znacząco ograniczony, w celu 
osiągnięcia długoterminowego celu 
nieprzekraczania krytycznych obciążeń i 
poziomów;

Or. en

Poprawka 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarowanie gruntami w UE będzie 
odbywać się w sposób zrównoważony, 
gleba będzie należycie chroniona, a 
rekultywacja terenów skażonych będzie na 
zaawansowanym etapie;

(e) gospodarowanie gruntami w UE będzie 
odbywać się w sposób zrównoważony w 
państwach członkowskich, gleba będzie 
należycie chroniona, a rekultywacja 
terenów skażonych będzie prowadzona 
przez państwa członkowskie na 
zaawansowanym etapie;

Or. de
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Poprawka 196
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarowanie gruntami w UE będzie 
odbywać się w sposób zrównoważony, 
gleba będzie należycie chroniona, a 
rekultywacja terenów skażonych będzie na 
zaawansowanym etapie;

(e) gospodarowanie gruntami w UE będzie 
odbywać się w sposób zrównoważony, 
gleba będzie należycie chroniona, żyzność 
gleby na ziemiach rolnych ulegnie 
poprawie, a rekultywacja terenów 
skażonych będzie na zaawansowanym 
etapie;

Or. en

Poprawka 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarowanie gruntami w UE będzie 
odbywać się w sposób zrównoważony, 
gleba będzie należycie chroniona, a 
rekultywacja terenów skażonych będzie na 
zaawansowanym etapie;

(e) gospodarowanie gruntami w UE będzie 
odbywać się w sposób zrównoważony, 
gleba będzie należycie chroniona w 
zakresie wiążących ram prawnych, a 
rekultywacja terenów skażonych będzie na 
zaawansowanym etapie;

Or. en

Poprawka 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) lasy i świadczone przez nie usługi będą (g) lasy i świadczone przez nie liczne
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chronione, a ich odporność na zmianę 
klimatu i pożary będzie zwiększona.

usługi będą chronione, gospodarka nimi 
odbywać się będzie w sposób 
zrównoważony, a ich odporność na zmianę 
klimatu i pożary będzie zwiększona, 
ponieważ lasy stanowią ważne i 
odnawialne źródło surowców.

Or. en

Poprawka 199
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) lasy i świadczone przez nie usługi będą 
chronione, a ich odporność na zmianę 
klimatu i pożary będzie zwiększona.

(g) gospodarka leśna będzie prowadzona 
w sposób zrównoważony w celu 
zabezpieczenia świadczonych przez lasy
usług oraz w celu zwiększenia ich 
odporności na zmianę klimatu, pożary, 
burze, szkodniki i choroby.

Or. en

Uzasadnienie

Program nie powinien koncentrować się tylko na ochronie lasów, ale podkreślać też 
znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Poprawka 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pełnego wdrożenia unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej;

(a) pełnego wdrożenia unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej bez 
dalszych opóźnień;

Or. en
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Poprawka 201
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pełnego wdrożenia unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej;

(a) pełnego wdrożenia unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej oraz 
wzmocnienia ustawodawstwa Unii w 
zakresie ochrony lądowych i morskich 
gatunków zwierząt oraz ich siedlisk;

Or. en

Poprawka 202
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pełnego wdrożenia koncepcji ochrony 
zasobów wodnych w Europie;

(b) pełnego wdrożenia ramowej dyrektywy 
wodnej i koncepcji ochrony zasobów 
wodnych w Europie, m.in. za pomocą 
środków wzajemnej zgodności;

Or. de

Poprawka 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – punkt b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pełnego wdrożenia koncepcji ochrony 
zasobów wodnych w Europie;

(b) pełnego wdrożenia koncepcji ochrony 
zasobów wodnych w Europie, 
uwzględniając różnice pomiędzy 
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państwami członkowskimi i ich specyfikę;

Or. fi

Poprawka 204
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zwiększenia wysiłków, m.in. aby 
zagwarantować osiągnięcie zdrowych 
zasobów rybnych najpóźniej do 2020 r., 
począwszy od wprowadzenia od 2015 r. w 
całym rybołówstwie połowów na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
lub niższym, oraz ustalić ogólnoeuropejski 
ilościowy cel w zakresie ograniczenia 
ilości odpadów wyrzucanych do mórz;

(c) zwiększenia wysiłków, m.in. aby 
zagwarantować osiągnięcie zdrowych 
zasobów rybnych najpóźniej do 2020 r., 
począwszy od wprowadzenia od 2015 r. w 
całym rybołówstwie połowów na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
lub niższym, ustalić ogólnoeuropejski 
ilościowy cel w zakresie ograniczenia 
ilości odpadów wyrzucanych do mórz oraz 
aktywnie wspierać inicjatywy prywatne i 
publiczne mające na celu zapobieganie 
wyrzucaniu odpadów do mórz oraz 
zwalczanie tego procederu, w 
szczególności inicjatywy z kategorii 
„łowienie odpadów“.

Or. en

Poprawka 205
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zwiększenia wysiłków, m.in. aby 
zagwarantować osiągnięcie zdrowych 
zasobów rybnych najpóźniej do 2020 r., 
począwszy od wprowadzenia od 2015 r. w 
całym rybołówstwie połowów na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 

(c) zwiększenia wysiłków, m.in. aby 
zagwarantować osiągnięcie zdrowych 
zasobów rybnych najpóźniej do 2020 r., 
począwszy od wprowadzenia od 2015 r. w 
całym rybołówstwie połowów na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
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lub niższym, oraz ustalić ogólnoeuropejski 
ilościowy cel w zakresie ograniczenia 
ilości odpadów wyrzucanych do mórz;

lub niższym, oraz ustalić ogólnoeuropejski 
ilościowy cel w zakresie ograniczenia 
ilości odpadów wyrzucanych do mórz; 
ponadto utworzenia zintegrowanego, 
spójnego systemu zarządzania strefą 
przybrzeżną w celu zagwarantowania 
długotrwałej równowagi pomiędzy 
ochroną środowiska a zrównoważonym 
wykorzystaniem przestrzeni morskiej i 
wybrzeża;

Or. de

Poprawka 206
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – ustęp 2 – punkt d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększenia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia pełnej zgodności z przepisami 
UE w dziedzinie jakości powietrza oraz 
określenia celów strategicznych i działań 
po roku 2020;

(d) zwiększenia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia pełnej zgodności z przepisami 
UE w dziedzinie jakości powietrza oraz 
określenia celów strategicznych i działań 
po roku 2020 z uwzględnieniem różnic w 
warunkach geograficznych i
klimatycznych;

Or. it

Poprawka 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększenia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia pełnej zgodności z przepisami 
UE w dziedzinie jakości powietrza oraz 
określenia celów strategicznych i działań 
po roku 2020;

(d) osiągnięcia pełnej zgodności z 
przepisami UE w dziedzinie jakości 
powietrza oraz określenia celów 
strategicznych i działań po roku 2020;
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Or. en

Poprawka 208
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zwiększenia wysiłków na rzecz 
zmniejszenia erozji gleby, zwiększenia 
ilości materii organicznej gleby, 
stosowania środków zaradczych na 
skażonych terenach oraz lepszego 
uwzględniania aspektów użytkowania 
gruntów w skoordynowanym 
podejmowaniu decyzji na wszystkich 
odpowiednich szczeblach administracji 
państwowej, co wspomagane będzie 
poprzez przyjęcie celów dotyczących 
gruntów i gleby jako zasobów oraz celów 
w zakresie gospodarowania gruntami;

(e) zwiększenia wysiłków na rzecz 
zmniejszenia erozji gleby, zwiększenia 
ilości materii organicznej gleby, 
stosowania środków zaradczych na 
skażonych terenach oraz lepszego 
uwzględniania aspektów użytkowania 
gruntów w skoordynowanym 
podejmowaniu decyzji na wszystkich 
odpowiednich szczeblach administracji 
państwowej, co wspomagane będzie 
poprzez przyjęcie celów i wiążących 
przepisów dotyczących gruntów i gleby 
jako zasobów oraz celów w zakresie 
gospodarowania gruntami;

Or. es

Poprawka 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zwiększenia wysiłków na rzecz 
zmniejszenia erozji gleby, zwiększenia 
ilości materii organicznej gleby, 
stosowania środków zaradczych na 
skażonych terenach oraz lepszego 
uwzględniania aspektów użytkowania 
gruntów w skoordynowanym 
podejmowaniu decyzji na wszystkich 
odpowiednich szczeblach administracji 

(e) zwiększenia wysiłków na szczeblu 
krajowym na rzecz zmniejszenia erozji 
gleby, zwiększenia ilości materii 
organicznej gleby, stosowania środków 
zaradczych na skażonych terenach oraz 
lepszego uwzględniania aspektów 
użytkowania gruntów w skoordynowanym 
podejmowaniu decyzji na wszystkich 
odpowiednich szczeblach administracji 
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państwowej, co wspomagane będzie 
poprzez przyjęcie celów dotyczących 
gruntów i gleby jako zasobów oraz celów 
w zakresie gospodarowania gruntami;

państwowej, co wspomagane będzie 
poprzez przyjęcie celów dotyczących 
gruntów i gleby jako zasobów oraz celów 
w zakresie gospodarowania gruntami;

zwiększenia wysiłków na szczeblu 
krajowym na rzecz ograniczenia zużycia 
gruntów oraz utrzymania wykorzystania 
gruntów rolnych do produkcji żywności i 
paszy oraz surowców odnawialnych;

Or. de

Poprawka 210
Richard Seeber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu, w tym 
związanych ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi oraz ze stosowaniem 
nawozów;

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu, w tym 
związanych ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi oraz ze stosowaniem 
nawozów; poprawy wiedzy społeczeństwa 
z dziedziny ochrony środowiska przez 
inicjatywy mające na celu ograniczenie 
ilości nawozów sztucznych i pestycydów 
stosowanych w szczególności w 
prywatnych ogrodach i na terenach 
zielonych;

Or. de

Poprawka 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu, w tym 

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu, w tym 
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związanych ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi oraz ze stosowaniem 
nawozów;

związanych ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi poprzez zaostrzenie 
kontroli u źródła, oraz ze stosowaniem
nawozów poprzez zaostrzenie kontroli w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 212
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu, w tym 
związanych ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi oraz ze stosowaniem 
nawozów;

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu, w tym 
związanych ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi poprzez zaostrzenie 
kontroli u źródła, oraz ze stosowaniem
nawozów poprzez zaostrzenie kontroli w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 213
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu, w tym 
związanych ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi oraz ze stosowaniem 
nawozów;

(f) podjęcia dalszych kroków w kierunku 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu oraz 
odzysku i obniżenia poziomu emisji
fosforu, w tym związanych ze ściekami 
komunalnymi i przemysłowymi oraz ze 
stosowaniem nawozów;

Or. fr



PE508.027v01-00 18/74 AM\931425PL.doc

PL

Uzasadnienie

Należy wspierać proces odzysku fosforu, podstawowego, niezbędnego związku w rolnictwie, 
którego naturalne zasoby stopniowo się wyczerpują, a jednocześnie jego znaczące ilości 
obecne są w ściekach komunalnych.

Poprawka 214
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) wspierania przejścia na 
zrównoważone systemy produkcji 
zwierzęcej przywiązanej do określonego 
obszaru poprzez skuteczniejsze włączanie 
celów ochrony środowiska do polityki 
rolnictwa;

Or. en

Poprawka 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) opracowania i wprowadzenia nowej 
strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów.

(g) opracowania i wprowadzenia nowej 
strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami, oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów przy jednoczesnym 
poszanowaniu różnych regionalnych 
warunków zrównoważonego leśnictwa.

Or. en
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Poprawka 216
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opracowania i wprowadzenia nowej 
strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów.

g) opracowania i wprowadzenia nowej 
wspólnej polityki leśnej dla UE, obok
nowej strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami, oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów.

Or. es

Poprawka 217
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 26 – akapit drugi – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opracowania i wprowadzenia nowej 
strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów.

g) opracowania i wprowadzenia nowej 
strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami, oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów oraz w której 
określone zostaną środki finansowe i 
zasoby ludzkie potrzebne dla walki z 
pożarami lasów.

Or. es

Poprawka 218
Giancarlo Scottŕ
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Cel priorytetowy 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel priorytetowy 2: Przekształcenie UE w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną

Cel priorytetowy 2: Przyczynienie się do 
konkurencyjności gospodarki typu 
obiegowego, niskoemisyjnej,
zasobooszczędnej i charakteryzującej się 
poszanowaniem środowiska oraz 
ekosystemów

Or. it

(Zob. poprawka do art.2 ust.1 lit. b)).
</AmendB>

Poprawka 219
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Cel priorytetowy 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel priorytetowy 2: Przekształcenie UE w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną

Cel priorytetowy 2: Przekształceniu Unii w 
zasobooszczędną, przyjazną środowisku i 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną

Or. fr

Poprawka 220
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
zdecydowanie oddzielającej wzrost 
gospodarczy od zużycia zasobów i energii 

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest przyczynienie 
się do konkurencyjności gospodarki 
oszczędnej w wykorzystywaniu wszystkich 
zasobów, w miarę możliwości
oddzielającej wzrost gospodarczy od 
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oraz ich oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną to podstawowe elementy 
inicjatywy określające ramy przyszłych 
działań zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów.

zużycia zasobów i energii oraz ich 
oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, dążącej do innowacyjności
oraz promującej większe bezpieczeństwo 
energetyczne. Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy oraz Plan 
działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
to podstawowe elementy inicjatywy, 
ponieważ traktują one niektóre z 
możliwych scenariuszy jako punkt 
odniesienia dla przyszłych działań 
zmierzających do osiągnięcia określonych 
celów.

Or. it

Poprawka 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
zdecydowanie oddzielającej wzrost 
gospodarczy od zużycia zasobów i energii 
oraz ich oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną to podstawowe elementy 
inicjatywy określające ramy przyszłych 
działań zmierzających do osiągnięcia 

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
zdecydowanie oddzielającej wzrost 
gospodarczy od zużycia zasobów i energii 
oraz ich oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz propozycje Komisji dotyczące 
planu działania prowadzącego do przejścia 
na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną, plan działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 oraz biała księga w 
sprawie transportu to podstawowe 
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określonych celów. elementy inicjatywy określające ramy 
przyszłych działań zmierzających do 
osiągnięcia określonych celów w ramach 
nowego, globalnego porozumienia w 
sprawie klimatu, które ma zostać zawarte 
w 2015 r.

Or. en

Poprawka 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
zdecydowanie oddzielającej wzrost 
gospodarczy od zużycia zasobów i energii 
oraz ich oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną to podstawowe elementy 
inicjatywy określające ramy przyszłych 
działań zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów.

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
zdecydowanie oddzielającej wzrost 
gospodarczy od zużycia zasobów i energii 
oraz ich oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy, Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną oraz wymiana najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi
to podstawowe elementy inicjatywy 
określające ramy przyszłych działań 
zmierzających do osiągnięcia określonych 
celów.

Or. en

Poprawka 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
zdecydowanie oddzielającej wzrost 
gospodarczy od zużycia zasobów i energii 
oraz ich oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną to podstawowe elementy 
inicjatywy określające ramy przyszłych 
działań zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów.

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
ograniczającej ogólne wydobycie oraz 
wykorzystanie zasobów, zdecydowanie 
oddzielającej wzrost gospodarczy od 
zużycia zasobów i energii oraz ich 
oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo zasobów i bezpieczeństwo
energetyczne. Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy oraz Plan 
działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
to podstawowe elementy inicjatywy 
określające ramy przyszłych działań 
zmierzających do osiągnięcia określonych 
celów.

Or. en

Poprawka 224
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27 a. Biogospodarka stanowi klucz do 
inteligentnego i zielonego rozwoju w 
Europie. Biogospodarka wywiera 
szczególnie znaczący wpływ na gospodarki 
regionalne w Unii Europejskiej oraz 
wspomaga wzrost gospodarczy, a także 
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przyczynia się do tworzenia nowych miejsc 
pracy. Biogospodarka wymaga inwestycji 
w łańcuchy dostaw surowców w celu 
zapewnienia dostępności surowców.

Or. fi

Poprawka 225
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28. W celu poprawy konkurencyjności w
kontekście rosnących cen zasobów, 
niedoborów i ograniczeń w dostawach 
konieczne jest wprowadzenie innowacji 
zwiększającej zasobooszczędność całej 
gospodarki. Wiodącą siłą napędową 
innowacji, w tym ekoinnowacji, jest sektor 
przedsiębiorstw. Rynek nie poradzi sobie 
jednak samodzielnie. Konieczne jest 
podjęcie działań ze strony rządów, na 
szczeblu Unii Europejskiej oraz państw 
członkowskich, aby zapewnić właściwe 
warunki ramowe dla ekoinnowacji, 
pobudzające rozwój zrównoważonych 
przedsiębiorstw bądź rozwiązań
technologicznych odpowiadających na 
wyzwania w zakresie ochrony środowiska.

28. W celu poprawy konkurencyjności w 
kontekście rosnących cen zasobów, 
niedoborów i ograniczeń w dostawach 
konieczne jest wprowadzenie innowacji 
zwiększającej zasobooszczędność całej 
gospodarki. Wiodącą siłą napędową 
innowacji, w tym ekoinnowacji, jest sektor 
przedsiębiorstw. Konieczne jest zatem, aby
działania ze strony rządów, na szczeblu 
Unii Europejskiej oraz państw 
członkowskich, ograniczały się do 
zapewnienia ogólnych ram dla 
ekoinnowacji, nie zakłócając naturalnego 
procesu ewolucji wolnego rynku w 
kierunku rozwoju zrównoważonych 
przedsiębiorstw bądź rozwiązań 
technologicznych odpowiadających na 
wyzwania w zakresie ochrony środowiska

Or. it

Poprawka 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28. W celu poprawy konkurencyjności w 
kontekście rosnących cen zasobów, 

28. W celu poprawy konkurencyjności w 
kontekście rosnących cen zasobów, 
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niedoborów i ograniczeń w dostawach 
konieczne jest wprowadzenie innowacji 
zwiększającej zasobooszczędność całej 
gospodarki. Wiodącą siłą napędową 
innowacji, w tym ekoinnowacji, jest sektor
przedsiębiorstw. Rynek nie poradzi sobie 
jednak samodzielnie. Konieczne jest 
podjęcie działań ze strony rządów, na 
szczeblu Unii Europejskiej oraz państw 
członkowskich, aby zapewnić właściwe 
warunki ramowe dla ekoinnowacji, 
pobudzające rozwój zrównoważonych 
przedsiębiorstw bądź rozwiązań 
technologicznych odpowiadających na 
wyzwania w zakresie ochrony środowiska.

ograniczenia uzależnienia od przywozu,
niedoborów i ograniczeń w dostawach
konieczne jest wprowadzenie innowacji 
zwiększającej zasobooszczędność i 
ograniczającej ogólne wykorzystanie 
zasobów całej gospodarki. Partnerstwo 
innowacyjne przemysłu i sektora 
gospodarowania odpadami oraz badania 
w kierunku możliwości recyklingu 
ważnych surowców wykorzystywanych w 
technologii należy wzmocnić w celu 
zabezpieczenia dostępności surowców.
Sektor przedsiębiorstw, w odpowiedzi na 
sygnały płynące ze strony ambitnego 
ustawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska, stał się wiodącą siłą napędową 
innowacji, w tym ekoinnowacji. Rynek nie 
poradzi sobie jednak samodzielnie. 
Konieczne jest podjęcie działań ze strony 
rządów, na szczeblu Unii Europejskiej oraz 
państw członkowskich, aby zapewnić 
właściwe ramowe warunki prawne dla
inwestycji i ekoinnowacji, pobudzające 
rozwój zrównoważonych przedsiębiorstw 
bądź rozwiązań technologicznych 
odpowiadających na wyzwania w zakresie 
ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28. W celu poprawy konkurencyjności w 
kontekście rosnących cen zasobów, 
niedoborów i ograniczeń w dostawach 
konieczne jest wprowadzenie innowacji 
zwiększającej zasobooszczędność całej 
gospodarki. Wiodącą siłą napędową 
innowacji, w tym ekoinnowacji, jest sektor 
przedsiębiorstw. Rynek nie poradzi sobie 

28. W celu poprawy konkurencyjności w 
kontekście rosnących cen zasobów, 
niedoborów i ograniczeń w dostawach 
konieczne jest wprowadzenie innowacji 
zwiększającej zasobooszczędność całej 
gospodarki. Wiodącą siłą napędową 
innowacji, w tym ekoinnowacji, jest sektor 
przedsiębiorstw. Rynek nie poradzi sobie 
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jednak samodzielnie. Konieczne jest 
podjęcie działań ze strony rządów, na 
szczeblu Unii Europejskiej oraz państw 
członkowskich, aby zapewnić właściwe 
warunki ramowe dla ekoinnowacji, 
pobudzające rozwój zrównoważonych 
przedsiębiorstw bądź rozwiązań 
technologicznych odpowiadających na 
wyzwania w zakresie ochrony środowiska.

jednak samodzielnie. Konieczne jest 
podjęcie działań ze strony rządów, na 
szczeblu Unii Europejskiej oraz państw 
członkowskich, aby zapewnić właściwe 
warunki ramowe dla ekoinnowacji, 
pobudzające rozwój zrównoważonych 
przedsiębiorstw bądź rozwiązań 
technologicznych odpowiadających na 
wyzwania w zakresie ochrony środowiska 
oraz propagujące zrównoważone 
wykorzystanie zasobów.

Or. en

Poprawka 228
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29. Ten podstawowy wymóg dotyczący 
sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony 
środowiska niesie ze sobą również istotne 
korzyści społeczno-ekonomiczne. 
Potencjalny wzrost liczby miejsc pracy 
spowodowany przekształceniem w 
zasobooszczędną gospodarkę 
niskoemisyjną jest niezbędny do 
osiągnięcia celów dotyczących 
zatrudnienia wyznaczonych w ramach 
strategii „Europa 2020”. W ostatnich latach 
zatrudnienie w unijnych sektorach 
technologii środowiskowych oraz usług 
wzrasta o ok. 3% rocznie. Wartość 
światowego rynku w dziedzinie 
ekoprzemysłu szacuje się przynajmniej na 
bilion euro, a w ciągu kolejnych 10 lat 
prognozuje się podwojenie tej wartości. 
Przedsiębiorstwa europejskie już przejęły 
rolę światowego lidera w zakresie 
recyklingu i efektywności energetycznej i 
należy je zachęcać do korzystania ze
wzrostu globalnego zapotrzebowania, przy 
wsparciu Planu działania w zakresie 

29. Ten podstawowy wymóg dotyczący 
sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony 
środowiska niesie ze sobą również istotne 
korzyści społeczno-ekonomiczne. 
Potencjalny wzrost liczby miejsc pracy 
spowodowany poprawą konkurencyjności 
zasobooszczędnej gospodarki 
niskoemisyjnej jest niezbędny do 
osiągnięcia celów dotyczących 
zatrudnienia wyznaczonych w ramach 
strategii „Europa 2020”. W ostatnich latach 
zatrudnienie w unijnych sektorach 
technologii środowiskowych oraz usług 
wzrasta o ok. 3% rocznie. Wartość 
światowego rynku w dziedzinie 
ekoprzemysłu szacuje się przynajmniej na 
bilion euro, a w ciągu kolejnych 10 lat 
prognozuje się podwojenie tej wartości. 
Przedsiębiorstwa europejskie już przejęły 
rolę światowego lidera w zakresie 
recyklingu i efektywności energetycznej i 
należy je zachęcać do korzystania ze 
wzrostu globalnego zapotrzebowania, przy 
wsparciu Planu działania w zakresie 
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ekoinnowacji. Przykładowo w samym 
europejskim sektorze energii odnawialnej 
prognozuje się utworzenie ponad 400 000 
nowych miejsc pracy do 2020 r..

ekoinnowacji. Przykładowo w samym 
europejskim sektorze energii odnawialnej 
prognozuje się utworzenie ponad 400 000 
nowych miejsc pracy do 2020 r..

Or. it

Poprawka 229
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29. Ten podstawowy wymóg dotyczący 
sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony 
środowiska niesie ze sobą również istotne 
korzyści społeczno-ekonomiczne. 
Potencjalny wzrost liczby miejsc pracy 
spowodowany przekształceniem w 
zasobooszczędną gospodarkę 
niskoemisyjną jest niezbędny do 
osiągnięcia celów dotyczących 
zatrudnienia wyznaczonych w ramach 
strategii „Europa 2020”. W ostatnich latach 
zatrudnienie w unijnych sektorach 
technologii środowiskowych oraz usług 
wzrasta o ok. 3% rocznie. Wartość 
światowego rynku w dziedzinie 
ekoprzemysłu szacuje się przynajmniej na 
bilion euro, a w ciągu kolejnych 10 lat 
prognozuje się podwojenie tej wartości. 
Przedsiębiorstwa europejskie już przejęły 
rolę światowego lidera w zakresie 
recyklingu i efektywności energetycznej i 
należy je zachęcać do korzystania ze 
wzrostu globalnego zapotrzebowania, przy 
wsparciu Planu działania w zakresie 
ekoinnowacji. Przykładowo w samym 
europejskim sektorze energii odnawialnej 
prognozuje się utworzenie ponad 400 000 
nowych miejsc pracy do 2020 r.49

29. Ten podstawowy wymóg dotyczący 
sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony 
środowiska niesie ze sobą również istotne 
korzyści społeczno-ekonomiczne. 
Potencjalny wzrost liczby miejsc pracy 
spowodowany przekształceniem w 
zasobooszczędną, bezpieczną i 
zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną 
jest niezbędny do osiągnięcia celów 
dotyczących zatrudnienia wyznaczonych w 
ramach strategii „Europa 2020”. W 
ostatnich latach zatrudnienie w unijnych 
sektorach technologii środowiskowych 
oraz usług wzrasta o ok. 3% rocznie. 
Wartość światowego rynku w dziedzinie 
ekoprzemysłu szacuje się przynajmniej na 
bilion euro, a w ciągu kolejnych 10 lat 
prognozuje się podwojenie tej wartości. 
Przedsiębiorstwa europejskie już przejęły 
rolę światowego lidera w zakresie 
recyklingu i efektywności energetycznej i 
należy je zachęcać do korzystania ze 
wzrostu globalnego zapotrzebowania, przy 
wsparciu Planu działania w zakresie 
ekoinnowacji. Przykładowo w samym 
europejskim sektorze energii odnawialnej 
prognozuje się utworzenie ponad 400 000 
nowych miejsc pracy do 2020 r.49

Or. en
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Poprawka 230
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29 a. W tym celu Unia będzie musiała 
utworzyć i utrzymać warunki niezbędne 
dla rozwoju przemysłu 
biotechnologicznego, które obejmują 
zapewnienie zrównoważonej podaży 
surowców.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie poprawki 28 sprawozdawcy, zastąpienie terminu „ekoprzemysł“ „przemysłem 
biotechnologicznym“, ze względu na to, że uwzględnienie przemysłu biotechnologicznego 
odpowiada unijnej strategii biogospodarki.

Poprawka 231
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki 
niskoemisyjnej do 2050 r. konieczne jest
pełne wdrożenie pakietu klimatyczno-
energetycznego. Podczas gdy UE znajduje 
się obecnie na ścieżce ku zmniejszeniu 
krajowej emisji gazów cieplarnianych do 
20% poniżej poziomu z 1990 r. do roku 
2020, osiągnięcie celu zwiększenia o 20%
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 

30. Dla osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz celów 
wyznaczonych na 2050 r. uważa się za 
konieczne pełne wdrożenie pakietu 
klimatyczno-energetycznego. Podczas gdy 
UE znajduje się obecnie na ścieżce ku 
zmniejszeniu krajowej emisji gazów 
cieplarnianych do 20% poniżej poziomu z 
1990 r. do roku 2020, trzeba niestety 
stwierdzić, że wdrażanie pakietu powoduje 
niezrównoważony wzrost kosztów energii, 
który paradoksalnie nasila zjawisko 
ucieczki emisji (carbon leakage). Zgodnie 
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świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz trwającej debaty nad 
konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
gruntów w celach spożywczych oraz w 
celach bioenergetycznych. Zgodnie z 
oczekiwaniami nowa dyrektywa o 
efektywności energetycznej powinna mieć 
istotne znaczenie w tym zakresie.

z oczekiwaniami nowa dyrektywa w 
sprawie efektywności energetycznej 
powinna mieć istotne znaczenie w tym 
zakresie. Jeśli chodzi o efektywne i 
zrównoważone wykorzystywanie zasobów, 
należy w szczególności uwzględnić 
trwającą debatę nad konfliktami pomiędzy 
użytkowaniem gruntów w celach 
spożywczych oraz w celu produkcji
biopaliw.

Or. it

Poprawka 232
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20% 
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 
świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz trwającej debaty nad 
konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
gruntów w celach spożywczych oraz w 
celach bioenergetycznych. Zgodnie z 
oczekiwaniami nowa dyrektywa o 
efektywności energetycznej powinna mieć 
istotne znaczenie w tym zakresie.

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20% 
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Zgodnie z oczekiwaniami 
nowa dyrektywa w sprawie efektywności 
energetycznej powinna mieć istotne 
znaczenie w tym zakresie. Jest to również 
istotne w świetle wciąż rosnącego 
zapotrzebowania na energię. Ponadto 
efektywność energetyczna musi być 
połączona z efektywnym 
gospodarowaniem zasobami, aby 
promować dostępność surowców dla 
celów przemysłowych. Należy w 
szczególności uwzględnić trwającą debatę
nad konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
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gruntów w celach spożywczych oraz w 
celu produkcji biopaliw. Należy również 
zapewnić zrównoważone wykorzystywanie 
i zrównoważoną gospodarkę zasobami 
drewna, w tym biomasy drzewnej dla 
przemysłu energetycznego, uwzględniając 
coraz większe wykorzystanie materiałów 
odnawialnych w celu propagowania 
rozwoju w kierunku biogospodarki 
niskoemisyjnej oraz podwyższenia jakości 
produkcji.

Or. en

Poprawka 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20% 
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 
świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz trwającej debaty nad 
konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
gruntów w celach spożywczych oraz w 
celach bioenergetycznych. Zgodnie z 
oczekiwaniami nowa dyrektywa o 
efektywności energetycznej powinna mieć 
istotne znaczenie w tym zakresie.

30. W celu osiągnięcia trzech celów 
wyznaczonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej, zrównoważonej
gospodarki niskoemisyjnej, opierającej się 
na energii odnawialnej do 2050 r. 
konieczne jest pełne wdrożenie pakietu 
klimatyczno-energetycznego. Podczas gdy 
UE znajduje się obecnie na ścieżce ku 
zmniejszeniu krajowej emisji gazów 
cieplarnianych do 20% poniżej poziomu z 
1990 r. do roku 2020, oraz biorąc pod 
uwagę, że jej działania mogą przynieść 
jeszcze lepsze skutki, osiągnięcie celu 
zwiększenia o 20% efektywności 
energetycznej będzie wymagało o wiele 
szybszej poprawy efektywności na 
wszystkich szczeblach gospodarki. Jest to 
również istotne w świetle wciąż rosnącego 
zapotrzebowania na energię oraz wzrostu 
konkurencji o tereny do produkcji 
żywności oraz energii. Należy zatem 
zapewnić, by do produkcji energii 
wykorzystywano tylko taką ilość biomasy, 
którą można dostarczyć w sposób 
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zrównoważony, zgodnie z zasadą 
rozszerzania wykorzystania materiałów 
odnawialnych. Biorąc pod uwagę, że nowa 
dyrektywa o efektywności energetycznej 
powinna mieć istotne znaczenie w tym 
zakresie, należałoby ją uzupełnić o 
wymogi dotyczące zużycia energii przez 
wszystkie wyroby wykorzystujące energię, 
które wchodzą do obrotu w Unii.

Or. en

Poprawka 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20%
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 
świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz trwającej debaty nad 
konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
gruntów w celach spożywczych oraz w 
celach bioenergetycznych. Zgodnie z 
oczekiwaniami nowa dyrektywa o 
efektywności energetycznej powinna mieć 
istotne znaczenie w tym zakresie.

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20% 
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 
świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię. Zgodnie z oczekiwaniami nowa 
dyrektywa o efektywności energetycznej 
powinna mieć istotne znaczenie w tym 
zakresie.

Or. de
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Poprawka 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20%
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 
świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz trwającej debaty nad 
konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
gruntów w celach spożywczych oraz w 
celach bioenergetycznych. Zgodnie z 
oczekiwaniami nowa dyrektywa o 
efektywności energetycznej powinna mieć 
istotne znaczenie w tym zakresie.

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20% 
efektywności energetycznej będzie 
wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 
świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz wzrostu konkurencji o 
tereny do celów produkcji żywności i 
energii. Należy zatem zapewnić, by do 
produkcji energii wykorzystywano tylko 
taką ilość biomasy, którą można 
dostarczyć w sposób zrównoważony, oraz 
by biomasę wykorzystywano w możliwie 
najbardziej efektywny sposób, zgodnie z 
zasadą zwiększania wykorzystania 
materiałów odnawialnych. Zgodnie z 
oczekiwaniami nowa dyrektywa o 
efektywności energetycznej powinna mieć 
istotne znaczenie w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z Planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja założenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieżącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niż 2°C. Unijny 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych pozostaje głównym 
filarem unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu po 2020 r.

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
spełnić swoje zobowiązania oraz osiągnąć 
cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95% do 2050 r. UE 
musi w trybie pilnym ustalić kolejne kroki 
w kierunku ze strategii dotyczących
klimatu oraz energii po 2020 r., 
uwzględniając trzy prawnie wiążące cele 
związane z ograniczaniem emisji, 
efektywnością energetyczną oraz energią 
odnawialną w celu przygotowania się do 
aktywnego uczestnictwa w negocjacjach
międzynarodowych w sprawie nowego 
prawnie wiążącego porozumienia do 2015 
r., a także przedstawić państwom 
członkowskim i branży jasne ramy prawne
określające niezbędny charakter inwestycji 
średnio- i długoterminowych. W związku 
z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. oraz z 
proponowanymi celami pośrednimi i 
najnowszymi osiągnięciami naukowymi.
Plan działania w dziedzinie energii na rok 
2050 oraz biała księga w sprawie 
transportu muszą być wspierane przez 
solidne ramy polityczne, cele pośrednie i 
cele główne wyznaczone na lata 2030, 
2040 i 2050. Ponadto państwa 
członkowskie muszą opracować i 
zrealizować strategie długoterminowego 
niskoemisyjnego i opłacalnego rozwoju, 
których celem jest realizacja założenia UE 
w sprawie zmniejszenia emisji do połowy 
bieżącego stulecia w porównaniu z rokiem 
1990 w ramach globalnych działań 
zmierzających do ograniczenia średniego 
wzrostu temperatury do mniej niż 2°C. 
Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych pozostaje 
głównym filarem unijnej polityki 
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przeciwdziałania zmianie klimatu po 
2020 r., jednak by zachęcić do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne i zrównoważone, konieczna 
jest reforma strukturalna tego systemu. 
Aby spełnić zobowiązania 
międzynarodowe, Unia musi znacząco 
wspierać kraje rozwijające się w 
podejmowanych przez nie działaniach na 
rzecz ograniczenia zmiany klimatu 
poprzez budowanie potencjału, pomoc 
finansową i transfer technologii.

Or. en

Poprawka 237
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia 
redukcji zgodnie z Planem działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
po 2020 r. Plan działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 oraz biała księga w 
sprawie transportu muszą być wspierane 
przez solidne ramy polityczne. Ponadto 
państwa członkowskie muszą opracować i 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki w celu 
przygotowania się do negocjacji 
międzynarodowych w sprawie nowego 
prawnie wiążącego porozumienia na 
poziomie światowym, aby przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnio i długoterminowych.
Plan działania w dziedzinie energii na rok 
2050 oraz biała księga w sprawie 
transportu muszą być wspierane przez 
solidne ramy polityczne. Ponadto państwa 
członkowskie muszą opracować i 
zrealizować strategie długoterminowego 
niskoemisyjnego i zasobooszczędnego
rozwoju, których celem jest realizacja 
założenia UE w sprawie zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 
połowy bieżącego stulecia w porównaniu z 
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zrealizować strategie długoterminowego 
niskoemisyjnego i opłacalnego rozwoju, 
których celem jest realizacja założenia UE 
w sprawie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80% do 95% do połowy 
bieżącego stulecia w porównaniu z rokiem 
1990 w ramach globalnych działań 
zmierzających do ograniczenia średniego 
wzrostu temperatury do mniej niż 2°C. 
Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych pozostaje
głównym filarem unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu po 
2020 r.

rokiem 1990 w ramach globalnych działań 
zmierzających do ograniczenia średniego 
wzrostu temperatury do mniej niż 2°C. 
Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych pozostanie
prawdopodobnie jednym z głównych 
narzędzi unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu również po 2020 r.

Or. it

Poprawka 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia 
redukcji zgodnie z Planem działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
po 2020 r. Plan działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 oraz biała księga w 
sprawie transportu muszą być wspierane 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki w oparciu o 
zbliżającą się dyskusję na temat strategii 
na rok 2030 dotyczącą klimatu oraz 
polityki energetycznej w celu 
przygotowania się do negocjacji 
międzynarodowych w sprawie nowego 
prawnie wiążącego porozumienia, a także 
przedstawić państwom członkowskim i 
branży jasne ramy określające niezbędny 
charakter inwestycji średnioterminowych. 
W związku z tym UE musi rozważyć 
warianty strategiczne, które mają zostać 
zaproponowane przez Komisję w tym 
zakresie. Plan działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 oraz biała księga w 
sprawie transportu muszą być wspierane 
przez solidne ramy polityczne. Ponadto 
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przez solidne ramy polityczne. Ponadto 
państwa członkowskie muszą opracować i 
zrealizować strategie długoterminowego 
niskoemisyjnego i opłacalnego rozwoju, 
których celem jest realizacja założenia UE 
w sprawie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80% do 95% do połowy 
bieżącego stulecia w porównaniu z rokiem 
1990 w ramach globalnych działań 
zmierzających do ograniczenia średniego 
wzrostu temperatury do mniej niż 2°C. 
Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych pozostaje 
głównym filarem unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu po 
2020 r.

państwa członkowskie muszą opracować i 
zrealizować strategie długoterminowego 
niskoemisyjnego i opłacalnego rozwoju, 
których celem jest realizacja założenia UE 
w sprawie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80% do 95% do połowy 
bieżącego stulecia w porównaniu z rokiem 
1990 w ramach globalnych działań 
zmierzających do ograniczenia średniego 
wzrostu temperatury do mniej niż 2°C. 
Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych pozostaje 
głównym filarem unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu po 
2020 r.

Or. en

Poprawka 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć 
warianty strategiczne dotyczące 
osiągnięcia redukcji zgodnie z Planem 
działania prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
po 2020 r. Plan działania w dziedzinie 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. UE
powinna zatem niedługo ustalić ramy 
polityki energetyczno-klimatycznej na rok 
2030, które będą bazować na wiążących 
celach redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, na energii ze źródeł 
odnawialnych i na efektywności 
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energii na rok 2050 oraz biała księga w 
sprawie transportu muszą być wspierane 
przez solidne ramy polityczne. Ponadto 
państwa członkowskie muszą opracować i 
zrealizować strategie długoterminowego 
niskoemisyjnego i opłacalnego rozwoju, 
których celem jest realizacja założenia UE 
w sprawie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80% do 95% do połowy 
bieżącego stulecia w porównaniu z rokiem 
1990 w ramach globalnych działań 
zmierzających do ograniczenia średniego 
wzrostu temperatury do mniej niż 2°C. 
Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych pozostaje 
głównym filarem unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu po 
2020 r.

energetycznej. Plan działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 oraz biała księga w 
sprawie transportu muszą być wspierane 
przez solidne ramy polityczne. Ponadto 
państwa członkowskie muszą opracować i 
zrealizować strategie długoterminowego 
niskoemisyjnego i opłacalnego rozwoju,
których celem jest realizacja założenia UE 
w sprawie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80% do 95% do połowy 
bieżącego stulecia w porównaniu z rokiem 
1990 w ramach globalnych działań 
zmierzających do ograniczenia średniego 
wzrostu temperatury do mniej niż 2°C. 
Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych pozostaje 
głównym filarem unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu po 
2020 r.

Or. de

Poprawka 240
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z Planem działania prowadzącym 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z Planem działania prowadzącym 
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do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja założenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieżącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niż 2°C. Unijny 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych pozostaje głównym 
filarem unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu po 2020 r.

do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
wykonalnego z ekonomicznego punktu 
widzenia rozwoju, których celem jest 
realizacja założenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieżącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niż 2°C.

Or. pt

Poprawka 241
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
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zgodnie z Planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja założenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieżącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niż 2°C. Unijny 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych pozostaje głównym 
filarem unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu po 2020 r.

zgodnie z Planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja założenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieżącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niż 2°C. 
Jednocześnie należy regularnie 
sprawdzać, na ile realistyczne jest 
osiągnięcie tego celu. Unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych pozostaje głównym filarem 
unijnej polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu po 2020 r.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku, gdy nie uda się osiągnąć pożądanego celu 2°C, konieczne będzie ponowne 
wstrzymanie tych działań politycznych, które zawiodły, w celu ochrony gospodarki Europy 
przed nadmiernym przeciążeniem.

Poprawka 242
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
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strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z Planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja założenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieżącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niż 2°C. Unijny 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych pozostaje głównym 
filarem unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu po 2020 r.

strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiążącego 
porozumienia, a także przedstawić 
państwom członkowskim i branży jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozważyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z Planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja założenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieżącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niż 2°C. Unijny 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych pozostaje głównym 
filarem unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu po 2020 r. Podjęte zostaną 
działania strukturalne, mające na celu 
poprawę niedociągnięć i zakłóceń 
równowagi, jakie zostały stwierdzone 
podczas działania systemu handlu 
uprawnieniami do emisji na 
początkowych etapach handlu.

Or. es

Poprawka 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 33
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33. Podjęte zostaną również środki mające 
na celu dalsze zwiększenie efektywności 
środowiskowej towarów i usług na rynku 
UE w całym cyklu życia poprzez 
zastosowanie środków zwiększających 
podaż zrównoważonych produktów i 
stymulowanie znacznej zmiany 
zapotrzebowania konsumentów na te 
produkty. Cel ten zostanie osiągnięty przy 
wykorzystaniu połączenia zachęt dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
instrumentów rynkowych oraz przepisów 
dotyczących ograniczenia oddziaływania 
ich działalności i produktów na 
środowisko. Obowiązujące ustawodawstwo 
dotyczące produktów, np. dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu oraz dyrektywa w 
sprawie etykiet efektywności energetycznej 
oraz rozporządzenie w sprawie 
oznakowania ekologicznego, zostanie 
poddane przeglądowi w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia, zapewniając bardziej 
spójne ramy zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji w UE.

33. Niektóre z istniejących instrumentów 
polityki dotyczących produkcji i 
konsumpcji mają ograniczony zakres. 
Należy opracować strategię, która 
odpowiednio zasygnalizuje producentom i 
konsumentom konieczność promowania 
oszczędnego gospodarowania zasobami i 
gospodarki obiegowej. Podjęte zostaną 
środki mające na celu dalsze zwiększenie 
efektywności środowiskowej towarów i 
usług na rynku UE w całym cyklu życia 
poprzez zastosowanie środków 
zwiększających podaż zrównoważonych 
produktów i stymulowanie znacznej 
zmiany zapotrzebowania konsumentów na 
te produkty. Cel ten zostanie osiągnięty 
przy wykorzystaniu połączenia zachęt dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
instrumentów rynkowych oraz przepisów 
dotyczących ograniczenia oddziaływania 
ich działalności i produktów na 
środowisko. Konsumenci powinni 
otrzymywać dokładne i wiarygodne 
informacje o nabywanych produktach, w 
tym twierdzenia dotyczące ekologiczności. 
Należy również wspierać zasobooszczędne 
modele biznesowe , takie jak systemy 
produkcyjno-usługowe, w tym leasing 
produktów. Obowiązujące ustawodawstwo 
dotyczące produktów, np. dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu oraz dyrektywa w 
sprawie etykiet efektywności energetycznej 
oraz rozporządzenie w sprawie 
oznakowania ekologicznego, zostanie 
poddane przeglądowi w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia, uwzględniając 
obowiązujące przepisy poprzez bardziej 
spójne ramy ustawodawcze
zrównoważonej produkcji i konsumpcji w 
UE. Ramy ustawodawcze, w połączeniu ze 
wskaźnikami cyklu życia, będą dotyczyć 
fragmentacji i ograniczeń zakresu 
istniejącego dorobku prawnego 
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dotyczącego zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji, oraz identyfikować i 
wypełniać luki w polityce, zachętach i w 
ustawodawstwie w celu zapewnienia 
minimalnych wymogów w zakresie 
efektywności środowiskowej produktów.

Or. en

Poprawka 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33. Podjęte zostaną również środki mające 
na celu dalsze zwiększenie efektywności
środowiskowej towarów i usług na rynku 
UE w całym cyklu życia poprzez 
zastosowanie środków zwiększających 
podaż zrównoważonych produktów i 
stymulowanie znacznej zmiany 
zapotrzebowania konsumentów na te 
produkty. Cel ten zostanie osiągnięty przy 
wykorzystaniu połączenia zachęt dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
instrumentów rynkowych oraz przepisów 
dotyczących ograniczenia oddziaływania 
ich działalności i produktów na 
środowisko. Obowiązujące ustawodawstwo 
dotyczące produktów, np. dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu oraz dyrektywa w 
sprawie etykiet efektywności energetycznej 
oraz rozporządzenie w sprawie 
oznakowania ekologicznego, zostanie 
poddane przeglądowi w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia, zapewniając bardziej 
spójne ramy zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji w UE.

33. Podjęte zostaną również środki oraz 
wyznaczone cele mające na celu dalsze 
zwiększenie efektywności środowiskowej 
towarów i usług na rynku UE w całym 
cyklu życia poprzez zastosowanie środków 
zwiększających podaż zrównoważonych 
produktów i stymulowanie znacznej 
zmiany zapotrzebowania konsumentów na 
te produkty. Cel ten zostanie osiągnięty 
przy wykorzystaniu połączenia zachęt dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
instrumentów rynkowych oraz przepisów 
dotyczących ograniczenia oddziaływania 
ich działalności i produktów na 
środowisko. Obowiązujące ustawodawstwo 
dotyczące produktów, np. dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu oraz dyrektywa w 
sprawie etykiet efektywności energetycznej 
oraz rozporządzenie w sprawie 
oznakowania ekologicznego, zostanie 
poddane przeglądowi w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia, zapewniając bardziej 
spójne ramy zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji w UE oraz rozwój w kierunku 
gospodarki obiegowej opartej na 
odtwarzaniu zasobów. Ze względu na 
przedłużenie okresów gwarancji na 
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określone grupy produktów zwiększy się 
odpowiedzialność producentów. Aby 
zapewnić konsumentom i użytkownikom 
końcowym dostęp do porównywalnych i 
wiarygodnych informacji, należy 
wprowadzić standaryzację metodologii 
etykietowania produktów.

Or. en

Poprawka 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34. W związku z tym, że 80% wszystkich
przypadków oddziaływania na środowisko 
przez produkty blokuje się na etapie 
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zapewniać, aby priorytetowe 
produkty wprowadzane na rynek UE 
zostały przygotowane zgodnie z 
ekoprojektem w celu optymalizacji 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz materiałami poprzez odnoszenie się 
między innymi do takich kwestii jak 
możliwość recyklingu, materiały wtórne 
oraz ich trwałość. Wymogi te muszą być 
możliwe do zrealizowania i egzekwowalne. 
Działania na szczeblu unijnym i krajowym 
zostaną przyspieszone w celu usunięcia 
barier dla ekoinnowacji oraz odblokowania 
całkowitego potencjału europejskiego 
ekoprzemysłu, jednocześnie generując 
korzyści dla zielonych miejsc pracy i 
zielonego wzrostu.

34. W związku z tym, że 80% wszystkich 
przypadków oddziaływania na środowisko 
przez produkty blokuje się na etapie 
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zapewniać, aby priorytetowe 
produkty wprowadzane na rynek UE 
zostały przygotowane zgodnie z 
ekoprojektem w celu optymalizacji 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz materiałami poprzez odnoszenie się 
między innymi do takich kwestii jak 
trwałość, naprawialność, możliwość 
ponownego wykorzystania, możliwość 
recyklingu, wykorzystanie materiałów 
wtórnych oraz demontaż. W długiej 
perspektywie produkty oraz ich części 
będą pochodzić ze zrównoważonych 
zasobów, a ich wykonanie będzie 
umożliwiać ponowne wykorzystanie lub 
pełny recykling. Wymogi te muszą być 
możliwe do zrealizowania i egzekwowalne. 
Działania na szczeblu unijnym i krajowym 
zostaną przyspieszone w celu usunięcia 
barier dla ekoinnowacji, zwiększenia 
świadomości i wiedzy konsumentów oraz 
odblokowania całkowitego potencjału 
europejskiego ekoprzemysłu, jednocześnie 
generując korzyści dla zielonych miejsc 
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pracy i zielonego wzrostu.

Or. en

Poprawka 246
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34. W związku z tym, że 80% wszystkich
przypadków oddziaływania na środowisko 
przez produkty blokuje się na etapie 
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zapewniać, aby priorytetowe 
produkty wprowadzane na rynek UE 
zostały przygotowane zgodnie z 
ekoprojektem w celu optymalizacji 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz materiałami poprzez odnoszenie się 
między innymi do takich kwestii jak 
możliwość recyklingu, materiały wtórne 
oraz ich trwałość. Wymogi te muszą być 
możliwe do zrealizowania i egzekwowalne. 
Działania na szczeblu unijnym i krajowym 
zostaną przyspieszone w celu usunięcia 
barier dla ekoinnowacji oraz odblokowania 
całkowitego potencjału europejskiego 
ekoprzemysłu, jednocześnie generując 
korzyści dla zielonych miejsc pracy i 
zielonego wzrostu.

34. W związku z tym, że 80% wszystkich 
przypadków oddziaływania na środowisko 
przez produkty blokuje się na etapie 
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zapewniać, aby priorytetowe 
produkty wprowadzane na rynek UE były 
przyjazne dla środowiska, w celu 
optymalizacji efektywnego 
gospodarowania zasobami oraz 
materiałami poprzez odnoszenie się 
między innymi do takich kwestii jak 
możliwość recyklingu, materiały wtórne 
oraz ich trwałość. Wymogi te muszą być 
możliwe do zrealizowania i egzekwowalne. 
Działania na szczeblu unijnym i krajowym 
zostaną przyspieszone w celu usunięcia 
barier dla ekoinnowacji oraz odblokowania 
całkowitego potencjału europejskiego 
ekoprzemysłu, jednocześnie generując 
korzyści dla zielonych miejsc pracy i 
zielonego wzrostu.

Or. fr

Poprawka 247
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 34



AM\931425PL.doc 45/74 PE508.027v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34. W związku z tym, że 80% wszystkich 
przypadków oddziaływania na środowisko 
przez produkty blokuje się na etapie 
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zapewniać, aby priorytetowe 
produkty wprowadzane na rynek UE 
zostały przygotowane zgodnie z 
ekoprojektem w celu optymalizacji 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz materiałami poprzez odnoszenie się
między innymi do takich kwestii jak 
możliwość recyklingu, materiały wtórne
oraz ich trwałość. Wymogi te muszą być 
możliwe do zrealizowania i egzekwowalne. 
Działania na szczeblu unijnym i krajowym 
zostaną przyspieszone w celu usunięcia 
barier dla ekoinnowacji oraz odblokowania
całkowitego potencjału europejskiego 
ekoprzemysłu, jednocześnie generując 
korzyści dla zielonych miejsc pracy i 
zielonego wzrostu.

34. W związku z tym, że 80% wszystkich 
przypadków oddziaływania na środowisko 
wynika z decyzji podjętych na etapie ich
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zachęcać do tego, aby
priorytetowe produkty wprowadzane na 
rynek UE były przygotowywane zgodnie z 
ekoprojektem w celu optymalizacji 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz materiałami poprzez uwzględnianie
między innymi takich kwestii jak 
możliwość recyklingu, zawartość 
materiałów wtórnych oraz trwałość. 
Wymogi te muszą być możliwe do 
zrealizowania i egzekwowalne. Działania 
na szczeblu unijnym i krajowym zostaną 
przyspieszone w celu usunięcia barier dla 
ekoinnowacji oraz wykorzystania
całkowitego potencjału europejskiego 
ekoprzemysłu, jednocześnie generując 
korzyści dla zielonych miejsc pracy i 
zielonego wzrostu.

Or. it

Poprawka 248
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34. W związku z tym, że 80% wszystkich 
przypadków oddziaływania na środowisko 
przez produkty blokuje się na etapie 
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zapewniać, aby priorytetowe 
produkty wprowadzane na rynek UE 
zostały przygotowane zgodnie z 
ekoprojektem w celu optymalizacji 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz materiałami poprzez odnoszenie się 

34. W związku z tym, że 80% wszystkich 
przypadków oddziaływania na środowisko 
przez produkty blokuje się na etapie 
przygotowywania, ramy polityki UE 
powinny zapewniać, aby priorytetowe 
produkty wprowadzane na rynek UE 
zostały przygotowane zgodnie z 
ekoprojektem w celu optymalizacji 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz materiałami poprzez odnoszenie się 
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między innymi do takich kwestii jak 
możliwość recyklingu, materiały wtórne 
oraz ich trwałość. Wymogi te muszą być 
możliwe do zrealizowania i egzekwowalne. 
Działania na szczeblu unijnym i krajowym 
zostaną przyspieszone w celu usunięcia 
barier dla ekoinnowacji oraz odblokowania 
całkowitego potencjału europejskiego 
ekoprzemysłu, jednocześnie generując 
korzyści dla zielonych miejsc pracy i 
zielonego wzrostu.

między innymi do takich kwestii jak 
możliwość recyklingu, materiały wtórne 
oraz ich trwałość. Wymogi te muszą być 
możliwe do zrealizowania i egzekwowalne. 
Działania na szczeblu unijnym i krajowym 
zostaną przyspieszone w celu usunięcia 
barier dla ekoinnowacji oraz odblokowania 
całkowitego potencjału europejskiego 
ekoprzemysłu, jednocześnie generując 
korzyści dla zielonych miejsc pracy i 
zielonego wzrostu. Powyższe działania nie 
mogą jednak prowadzić do zakazywania 
produktów.

Or. de

Uzasadnienie

Zakaz sprzedaży żarówek został mylnie zrozumiany przez wielu konsumentów. Lepszym 
rozwiązaniem od zwykłych zakazów jest wspieranie proekologicznych produktów i dotacje dla 
nich jako dla alternatywy produktów szkodliwych dla środowiska.

Poprawka 249
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną zostaną 
określone cele dotyczące zmniejszenia 
ogólnego oddziaływania konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze 
spożywczym, mieszkaniowym i w sektorze 
mobilności. Łącznie odpowiadają one za 
niemal 80% przypadków oddziaływania 
konsumpcji na środowisko. Z wniosków 
prac konferencji Rio+20 wynika 
konieczność znaczącego ograniczenia strat 
po okresie zbiorów oraz innych strat 
żywnościowych oraz odpadów z łańcucha 

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną zostaną 
określone cele dotyczące zmniejszenia 
ogólnego oddziaływania konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze 
spożywczym, mieszkaniowym i w sektorze 
mobilności. Sektory te odpowiadają wraz z 
przemysłem za znaczącą część tego 
oddziaływania. Z wniosków prac 
konferencji Rio+20 wynika konieczność 
znaczącego ograniczenia strat po okresie 
zbiorów oraz innych strat żywnościowych 
oraz odpadów z łańcucha dostaw 
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dostaw żywności. żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Przemysł również zużywa energię i oddziaływuje tym samym na środowisko. To wyjaśnienie 
wydaje się konieczne, ponieważ termin „konsument” nie jest jednoznacznie stosowany w całej 
UE.

Poprawka 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną zostaną 
określone cele dotyczące zmniejszenia 
ogólnego oddziaływania konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze 
spożywczym, mieszkaniowym i w sektorze 
mobilności. Łącznie odpowiadają one za 
niemal 80% przypadków oddziaływania 
konsumpcji na środowisko. Z wniosków 
prac konferencji Rio+20 wynika 
konieczność znaczącego ograniczenia strat 
po okresie zbiorów oraz innych strat 
żywnościowych oraz odpadów z łańcucha 
dostaw żywności.

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną zostaną 
określone cele dotyczące zmniejszenia 
ogólnego oddziaływania konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze 
spożywczym, mieszkaniowym i w sektorze 
mobilności. Łącznie odpowiadają one za 
niemal 80% przypadków oddziaływania 
konsumpcji na środowisko. Z wniosków 
prac konferencji Rio+20 wynika 
konieczność znaczącego ograniczenia strat 
po okresie zbiorów oraz innych strat 
żywnościowych oraz odpadów z łańcucha 
dostaw żywności. Komisja powinna zatem 
przedstawić szczegółową strategię 
zwalczania problemu niepotrzebnych 
odpadów po produktach spożywczych i 
zapewnić czynne wsparcie państwom
członkowskim w walce z wytwarzaniem 
nadmiernej ilości odpadów.

Or. de
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Poprawka 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną zostaną 
określone cele dotyczące zmniejszenia 
ogólnego oddziaływania konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze 
spożywczym, mieszkaniowym i w sektorze 
mobilności. Łącznie odpowiadają one za 
niemal 80% przypadków oddziaływania 
konsumpcji na środowisko. Z wniosków 
prac konferencji Rio+20 wynika 
konieczność znaczącego ograniczenia strat 
po okresie zbiorów oraz innych strat 
żywnościowych oraz odpadów z łańcucha 
dostaw żywności.

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną, do 2015 r. 
należy przyjąć pomiary i cele w zakresie 
śladu gruntowego, śladu wodnego, śladu 
materiałowego oraz śladu emisji gazów 
cieplarnianych. Do 2015 r. przynajmniej 
jeden z powyższych wskaźników powinien 
być uwzględniony w europejskim 
semestrze. Ponadto zostaną określone cele 
dotyczące zmniejszenia ogólnego 
oddziaływania konsumpcji na środowisko, 
w szczególności w sektorze spożywczym,
mieszkaniowym i w sektorze mobilności. 
Łącznie odpowiadają one za niemal 80%
przypadków oddziaływania konsumpcji na 
środowisko. Z wniosków prac konferencji 
Rio+20 wynika konieczność znaczącego 
ograniczenia strat po okresie zbiorów oraz 
innych strat żywnościowych oraz odpadów 
z łańcucha dostaw żywności.

Or. en

Poprawka 252
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35a. Karmienie zwierząt zbożami, które są 
jadalne dla ludzi, jest sprzeczne z 
zasadami efektywnego wykorzystywania 
zasobów, ponieważ spora część wartości 
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odżywczych zostaje utracona podczas 
przetwarzania substancji roślinnej w 
zwierzęcą. To nieefektywny sposób 
wykorzystania nie tylko zbóż, ale też 
gruntów, wody i energii potrzebnych do 
ich uprawy.

Or. en

Poprawka 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 
dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celów spełnienia kryteriów w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
w odniesieniu do przynajmniej 50%
zamówień publicznych. Komisja dokona 
oceny możliwości wprowadzenia dalszych 
sektorowych przepisów zmierzających do 
przyjęcia zasad obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów.

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 
dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celów spełnienia kryteriów w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
w odniesieniu do przynajmniej 50%
zamówień publicznych. Komisja 
zaproponuje wprowadzenie dalszych 
sektorowych przepisów zmierzających do 
przyjęcia zasad obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów.

Or. en
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Poprawka 254
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 
dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celów spełnienia kryteriów w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
w odniesieniu do przynajmniej 50%
zamówień publicznych. Komisja dokona 
oceny możliwości wprowadzenia dalszych 
sektorowych przepisów zmierzających do 
przyjęcia zasad obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów.

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 
dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do
osiągnięcia celów spełnienia kryteriów w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
w odniesieniu do przynajmniej 50%
zamówień publicznych. Komisja dokona 
oceny możliwości wprowadzenia 
sektorowych norm zmierzających do 
wspierania obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów.

Or. pt

Poprawka 255
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 
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dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celów spełnienia kryteriów w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
w odniesieniu do przynajmniej 50%
zamówień publicznych. Komisja dokona 
oceny możliwości wprowadzenia dalszych 
sektorowych przepisów zmierzających do 
przyjęcia zasad obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów.

dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celów spełnienia kryteriów w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
w odniesieniu do przynajmniej 50%
zamówień publicznych. Komisja dokona 
oceny możliwości wprowadzenia dalszych 
sektorowych przepisów zmierzających do 
przyjęcia zasad obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów, w tym dla żywności.

Or. en

Poprawka 256
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 
dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celów spełnienia kryteriów w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 

36. Poza obowiązkowymi wymogami w 
zakresie zielonych zamówień publicznych 
dla niektórych kategorii produktów, 
większość państw członkowskich przyjęła 
dobrowolne plany działania, a wiele z nich 
założyło cele do osiągnięcia w odniesieniu 
do określonych grup produktów. Istnieje 
jednak znaczne pole działania dla 
administracji na wszystkich szczeblach do 
dalszej redukcji oddziaływania na 
środowisko poprzez podejmowane decyzje 
w zakresie zakupów. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
podejmować dalsze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celów spełnienia unijnych
kryteriów w zakresie zielonych zamówień 
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w odniesieniu do przynajmniej 50%
zamówień publicznych. Komisja dokona 
oceny możliwości wprowadzenia dalszych 
sektorowych przepisów zmierzających do 
przyjęcia zasad obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów.

publicznych w odniesieniu do 
przynajmniej 50% zamówień publicznych. 
Komisja dokona oceny możliwości 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów zmierzających do przyjęcia 
zasad obowiązkowych zielonych 
zamówień publicznych dla dodatkowych 
kategorii produktów.

Or. en

Poprawka 257
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Pozostała część odpadów 
trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. W niektórych państwach 
członkowskich ponad 70% odpadów 
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak 
odpady można wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy publicznej gospodarki odpadami 
w UE, aby zapewnić lepsze wykorzystanie 
zasobów, tworzenie nowych miejsc pracy 
raz ograniczenie zależności od przywozu 
surowców, zapewniając jednocześnie 
mniejsze oddziaływanie na środowisko. Co 
roku w UE produkuje się 2,7 mld ton 
odpadów, z czego 98 mln ton to odpady 
niebezpieczne. Średnio jedynie 40%
odpadów stałych poddaje się ponownemu 
wykorzystaniu lub recyklingowi. Pozostała 
część odpadów trafia na składowiska lub 
poddawana jest spalaniu. W niektórych 
państwach członkowskich ponad 70%
odpadów poddaje się recyklingowi, co 
pokazuje jak odpady można 
wykorzystywać jako wtórne źródła
zasobów UE, zastępując lub uzupełniając 
pierwotne wydobycie. Jednocześnie wiele 
państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

Or. pt
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Poprawka 258
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Pozostała część odpadów 
trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. W niektórych państwach 
członkowskich ponad 70% odpadów 
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak
odpady można wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Nie istnieją wiarygodne 
statystyki dotyczące odpadów płynnych, 
ale bez wątpienia są one poddawane 
recyklingowi w nieznacznym stopniu. 
Pozostała część odpadów trafia na 
składowiska lub poddawana jest spalaniu. 
W niektórych państwach członkowskich 
ponad 70% odpadów poddaje się 
recyklingowi, co pokazuje jak odpady 
można wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

Or. fr

Poprawka 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
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poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu
lub recyklingowi. Pozostała część odpadów 
trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. W niektórych państwach 
członkowskich ponad 70% odpadów 
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak 
odpady można wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
przygotowuje się do ponownego 
wykorzystania lub poddaje recyklingowi. 
Pozostała część odpadów trafia na 
składowiska lub poddawana jest spalaniu. 
W niektórych państwach członkowskich 
ponad 70% odpadów komunalnych
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak 
odpady można wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

Or. en

Poprawka 260
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Pozostała część odpadów 

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Pozostała część odpadów 
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trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. W niektórych państwach 
członkowskich ponad 70% odpadów 
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak 
odpady można wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. Zgodnie z hierarchią odpadów 
ich spalanie i składowanie powinno 
stanowić jedynie ostateczne rozwiązanie w 
ramach gospodarki odpadami. W każdym 
przypadku pierwszeństwo mają:  
zapobieganie, wtórne wykorzystanie i 
recycling odpadów. W niektórych 
państwach członkowskich ponad 70%
odpadów poddaje się recyklingowi, co 
pokazuje jak odpady można 
wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

Or. de

Poprawka 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy raz ograniczenie 
zależności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Pozostała część odpadów 
trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. W niektórych państwach 
członkowskich ponad 70% odpadów 
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak 
odpady można wykorzystywać jako jedne z 
podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 

37. Istnieje także znaczny potencjał dla 
poprawy gospodarki odpadami w UE, aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów i 
surowców wtórnych, otwarcie nowych 
rynków, tworzenie nowych miejsc pracy 
raz ograniczenie zależności od przywozu 
surowców, zapewniając jednocześnie 
mniejsze oddziaływanie na środowisko. Co 
roku w UE produkuje się 2,7 mld ton 
odpadów, z czego 98 mln ton to odpady 
niebezpieczne. Średnio jedynie 40%
odpadów stałych poddaje się ponownemu 
wykorzystaniu lub recyklingowi. Pozostała 
część odpadów trafia na składowiska lub 
poddawana jest spalaniu. W niektórych 
państwach członkowskich ponad 70%
odpadów poddaje się recyklingowi, co 
pokazuje jak odpady można 
wykorzystywać jako jedne z 
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wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych.

Or. en

Poprawka 262
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, 
stopniowego wycofywania składowania 
odpadów, zapewnienia recyklingu 
najwyższej jakości oraz tworzenia rynków 
dla surowców wtórnych. Odpady 
niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań, także w 
zakresie zapobiegania produkcji odpadów,
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów, stopniowego odejścia od 
unieszkodliwiania odpadów możliwych do 
odzyskania i kompostowania, planowania 
niezbędnego dla rozbudowy infrastruktury 
w zakresie recyklingu i odzysku, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych; odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20.
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usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. en

Poprawka 263
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych konieczne jest wprowadzenie 
dodatkowych działań. Odpady 
niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia ani 
nieulegających biodegradacji, 
stopniowego wycofywania składowania 
odpadów, zapewnienia recyklingu 
najwyższej jakości oraz tworzenia rynków 
dla surowców wtórnych konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowych działań. 
Odpady niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
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jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych, 
odpowiadających pięciostopniowej 
hierarchii odpadów. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
harmonogram odchodzenia od 
składowania odpadów wymagają 
przeglądu, aby możliwe było podążanie w 
kierunku „obiegowej” gospodarki, z coraz 
większym wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. de

Poprawka 264
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, 
stopniowego wycofywania składowania 
odpadów, zapewnienia recyklingu 
najwyższej jakości oraz tworzenia rynków 
dla surowców wtórnych. Odpady 

38. Przekształcając odpady w zasoby, tak 
jak zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o ścisłe przestrzeganie hierarchii 
odpadów oraz przy uwzględnieniu różnych 
typów odpadów. Konieczne jest podjęcie 
dodatkowych starań zmierzających do: 
ograniczenia krajowej produkcji odpadów 
w stosunku do PNB, zapewnienia 
recyklingu najwyższej jakości oraz 
tworzenia rynków dla surowców wtórnych.
Odpady niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków 
dla zdrowia ludzi i dla środowiska, jak 
uzgodniono na konferencji Rio+20. Aby 
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niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

osiągnąć te cele konieczne jest bardziej 
systematyczne stosowanie instrumentów 
rynkowych promujących zapobieganie 
powstawaniu odpadów, recykling i 
ponowne wykorzystywanie materiałów w 
całej UE. Bariery, na jakie natrafiają 
działania w zakresie recyklingu na rynku 
wewnętrznym UE muszą zostać usunięte, a 
istniejące cele w zakresie prewencji, 
powtórnego wykorzystania, recyklingu i 
odzyskiwania oraz odchodzenia od 
składowania odpadów wymagają 
przegladu, aby możliwe było podążanie w 
kierunku „obiegowej” gospodarki, z coraz 
większym wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. it

Uzasadnienie

Całkowita likwidacja składowisk odpadów do roku 2020 jest nierealna.

Poprawka 265
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
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podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
zachęt prawnych i gospodarczych
nagradzających zapobieganie powstawaniu 
odpadów, recykling i ponowne 
wykorzystanie materiałów w całej UE. 
Istniejące cele w zakresie prewencji, 
powtórnego wykorzystania, recyklingu i 
odzyskiwania oraz odchodzenia od 
składowania odpadów wymagają 
przeglądu, aby możliwe było podążanie w 
kierunku „obiegowej” gospodarki, z coraz 
większym wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. pt

Poprawka 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 

38. Zmieniając odpady w zasoby, poprzez 
osiągnięcie do 2020 r. niemal zerowego 
poziomu odpadów resztkowych, tak jak 
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pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia i umocnienia
unijnych przepisów dotyczących odpadów 
na terenie całej UE, w oparciu o surowe 
przestrzeganie hierarchii odpadów oraz 
uwzględniając różne typy odpadów. 
Konieczne jest podjęcie dodatkowych 
działań, w tym działań zapobiegawczych 
(np. ograniczenie ilości odpadów 
spożywczych), zmierzających do
znacznego ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w ujęciu 
rocznym, w wartościach absolutnych, 
ograniczenia odzyskiwania energii do 
materiałów nie nadających się do 
ponownego przetworzenia lub 
kompostowania, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, z 
wyłączeniem określonych odpadów 
niebezpiecznych, w przypadku których 
składowanie jest najbezpieczniejszą formą 
ich unieszkodliwiania, promowania 
wtórnego wykorzystywania, zapewnienia 
recyklingu najwyższej jakości oraz
nietoksycznych cyklów materiałów, a 
także tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Oznacza to, że w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych wydawanie publicznych 
pieniędzy na infrastrukturę składowania 
odpadów nie będzie już konieczne.
Bariery, na jakie natrafiają działania w 
zakresie recyklingu na rynku 
wewnętrznym UE muszą zostać usunięte, a 
istniejące cele w zakresie prewencji, 
powtórnego wykorzystania, recyklingu i 
odzyskiwania oraz odchodzenia od 
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składowania odpadów wymagają 
przeglądu, aby możliwe było podążanie w 
kierunku „obiegowej” gospodarki, z coraz 
większym wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. en

Poprawka 267
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. W przypadku 
odpadów płynnych priorytetowym 
zadaniem powinien być odbiór zużytych 
tłuszczów w miejscu powstawania, zanim 
zostaną zrzucone do sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest podjęcie dodatkowych 
starań zmierzających do: ograniczenia 
produkcji odpadów na mieszkańca w 
wartościach absolutnych, ograniczenia 
odzyskiwania energii do materiałów nie 
nadających się do ponownego 
przetworzenia, stopniowego wycofywania 
składowania odpadów, zapewnienia 
recyklingu najwyższej jakości oraz 
tworzenia rynków dla surowców wtórnych. 
Odpady niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
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na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. fr

Poprawka 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów, biorąc pod uwagę 
ogólny wpływ produkcji odpadów i 
zarządzania nimi w całym cyklu życia oraz 
uwzględniając różne typy odpadów. 
Konieczne jest podjęcie dodatkowych 
starań zmierzających do: ograniczenia 
produkcji odpadów na mieszkańca w 
wartościach absolutnych, ograniczenia 
odzyskiwania energii do materiałów nie
nadających się do ponownego 
przetworzenia, stopniowego wycofywania 
składowania odpadów, zapewnienia 
recyklingu najwyższej jakości oraz 
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zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

tworzenia rynków dla surowców wtórnych. 
Odpady niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. en

Poprawka 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
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absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
i nietoksycznych cyklów materiałów oraz 
tworzenia rynków dla surowców wtórnych. 
Odpady niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. en

Poprawka 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
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w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji
Rio+20. Aby osiągnąć te cele, konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
zestawu różnych instrumentów rynkowych 
nagradzających zapobieganie powstawaniu 
odpadów, recykling i ponowne 
wykorzystanie materiałów w całej UE. 
Bariery, na jakie natrafiają działania w 
zakresie recyklingu na rynku 
wewnętrznym UE muszą zostać usunięte, a 
istniejące cele w zakresie prewencji, 
powtórnego wykorzystania, recyklingu i 
odzyskiwania oraz odchodzenia od 
składowania odpadów wymagają 
przeglądu, aby możliwe było podążanie w 
kierunku „obiegowej” gospodarki, z coraz 
większym wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. en

Poprawka 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38
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Tekst proponowany przez komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii (w szczególności ze spalania 
odpadów) do materiałów nie nadających 
się do ponownego przetworzenia, 
stopniowego wycofywania składowania 
odpadów, zapewnienia recyklingu 
najwyższej jakości oraz tworzenia rynków 
dla surowców wtórnych. Odpady 
niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

Or. lt
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Poprawka 272
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, stopniowego 
wycofywania składowania odpadów, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru.

38. Zmieniając odpady w zasoby, zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w Planie 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy, wymaga pełnego wprowadzenia 
unijnych przepisów dotyczących odpadów 
na terenie całej UE, w oparciu o surowe 
przestrzeganie hierarchii odpadów oraz 
uwzględniając różne typy odpadów. 
Konieczne jest podjęcie dodatkowych 
starań zmierzających do: ograniczenia 
produkcji odpadów na mieszkańca w 
wartościach absolutnych, ograniczenia 
odzyskiwania energii do materiałów nie 
nadających się do ponownego 
przetworzenia, stopniowego wycofywania 
składowania odpadów, zapewnienia 
recyklingu najwyższej jakości oraz
tworzenia rynków dla surowców wtórnych. 
Odpady niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
zestawu różnych instrumentów rynkowych 
nagradzających zapobieganie powstawaniu 
odpadów, recykling i ponowne 
wykorzystanie materiałów w całej UE. 
Bariery, na jakie natrafiają działania w 
zakresie recyklingu na rynku 
wewnętrznym UE muszą zostać usunięte, a 
istniejące cele w zakresie prewencji, 
powtórnego wykorzystania, recyklingu i 
odzyskiwania oraz odchodzenia od 
składowania odpadów wymagają 
przeglądu, aby możliwe było podążanie w 
kierunku „obiegowej” gospodarki, z coraz 
większym wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
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równymi zeru.

Or. en

Poprawka 273
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz wpływu 
zmiany klimatu powinny także zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, ze pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
Postęp ułatwiony będzie poprzez większą 
demonstrację i stopniowe wprowadzanie 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modeli biznesowych bazujących na 
strategicznym planie wdrażania 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz wpływu 
zmiany klimatu powinny także zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, ze pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody, 
zapewniając przy tym każdemu 
obywatelowi dostęp do tego życiodajnego 
zasobu. Postęp ułatwiony będzie poprzez 
większą demonstrację i stopniowe 
wprowadzanie innowacyjnych technologii, 
systemów i modeli biznesowych 
bazujących na strategicznym planie 
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w zakresie wody. wdrażania europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w zakresie wody.

Or. it

Poprawka 274
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz wpływu
zmiany klimatu powinny także zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, ze pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
Postęp ułatwiony będzie poprzez większą 
demonstrację i stopniowe wprowadzanie 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modeli biznesowych bazujących na 
strategicznym planie wdrażania 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
w zakresie wody.

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz skutki
zmiany klimatu powinny także zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, że pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca jej faktyczną wartość. 
Postęp ułatwiony będzie poprzez większą 
demonstrację i stopniowe wprowadzanie 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modeli biznesowych bazujących na 
strategicznym planie wdrażania 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
w zakresie wody. Oddzielanie zużytych 
tłuszczów w miejscu ich powstawania, 
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zanim zostaną zrzucone do sieci 
kanalizacyjnej, ich odbiór oraz recykling, 
powinny stanowić priorytet polityki 
uzdatniania wody.

Or. fr

Poprawka 275
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz wpływu
zmiany klimatu powinny także zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, ze pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
Postęp ułatwiony będzie poprzez większą 
demonstrację i stopniowe wprowadzanie 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modeli biznesowych bazujących na 
strategicznym planie wdrażania 

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz wpływu
zmiany klimatu powinny także zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, ze pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
Należy zachęcać w szczególności 
rolnictwo i sektor energii, jako 
największych konsumentów zasobów 
wodnych, do ich efektywniejszego 
wykorzystywania. Postęp ułatwiony będzie 
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europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
w zakresie wody.

poprzez większą demonstrację i stopniowe 
wprowadzanie innowacyjnych technologii, 
systemów i modeli biznesowych 
bazujących na strategicznym planie 
wdrażania europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w zakresie wody.

Or. de

Poprawka 276
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz wpływu 
zmiany klimatu powinny także zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, że pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
Postęp ułatwiony będzie poprzez większą
demonstrację i stopniowe wprowadzanie
innowacyjnych technologii, systemów i 
modeli biznesowych bazujących na 

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym również będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iż zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iż 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iż nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE, w szczególności 
poprzez zachowanie prawa własności do 
tego zasobu jako dobra publicznego w 
zakresie jego pozyskiwania i zarządzania 
nim. Co więcej, zwiększanie 
zapotrzebowania oraz wpływu zmiany 
klimatu powinny także zwiększyć znacznie 
presję wywieraną na europejskie zasoby 
wodne. Wobec powyższego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, że pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
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strategicznym planie wdrażania 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
w zakresie wody.

Postęp ułatwiony będzie poprzez 
przedstawianie i wprowadzanie
technologii, systemów i modeli 
zarządzania bazujących na strategicznym 
planie wdrażania europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego w zakresie 
wody.

Or. pt

Poprawka 277
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

40. Długoterminowe i przewidywalne ramy 
polityczne we wszystkich tych obszarach 
pomogą stymulować poziom inwestycji i 
działań koniecznych do pełnego rozwoju 
rynków dla zielonych technologii i 
promowania zrównoważonych rozwiązań 
biznesowych. Wskaźniki oraz cele 
efektywności korzystania z zasobów 
konieczne są do zapewnienia niezbędnych 
wytycznych dla decydentów publicznych i 
prywatnych w zakresie transformacji 
gospodarki. Po uzgodnieniu na poziomie 
UE będą one stanowić integralną część 
tego programu.

40. Długoterminowe i przewidywalne ramy 
polityczne we wszystkich tych obszarach 
pomogą stymulować poziom inwestycji i 
działań koniecznych do pełnego rozwoju 
rynków dla zielonych technologii i 
promowania zrównoważonych rozwiązań 
biznesowych. Mając na uwadze 
specyficzną sytuację państw 
członkowskich, wskaźniki oraz cele 
efektywności korzystania z zasobów są
konieczne do zapewnienia niezbędnych 
wytycznych dla decydentów publicznych i 
prywatnych w zakresie transformacji 
gospodarki. Po uzgodnieniu na poziomie 
UE będą one stanowić integralną część 
tego programu.

Or. en

Poprawka 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

40. Długoterminowe i przewidywalne ramy 40. Długoterminowe i przewidywalne ramy 
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polityczne we wszystkich tych obszarach 
pomogą stymulować poziom inwestycji i 
działań koniecznych do pełnego rozwoju 
rynków dla zielonych technologii i 
promowania zrównoważonych rozwiązań 
biznesowych. Wskaźniki oraz cele 
efektywności korzystania z zasobów 
konieczne są do zapewnienia niezbędnych 
wytycznych dla decydentów publicznych i 
prywatnych w zakresie transformacji 
gospodarki. Po uzgodnieniu na poziomie 
UE będą one stanowić integralną część 
tego programu.

polityczne we wszystkich tych obszarach 
pomogą stymulować poziom inwestycji i 
działań koniecznych do pełnego rozwoju 
rynków dla zielonych technologii i 
promowania zrównoważonych rozwiązań 
biznesowych. Wskaźniki oraz cele 
efektywności korzystania z zasobów w 
zakresie śladu wodnego, gruntowego, 
materiałowego i śladu emisji gazów 
cieplarnianych są konieczne do 
zapewnienia niezbędnych wytycznych dla 
decydentów publicznych i prywatnych w 
zakresie transformacji gospodarki do 2015 
r. Po uzgodnieniu na poziomie UE będą 
one stanowić integralną część tego 
programu.

Or. en


