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Poprawka 279Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

41. Aby zapewnić przekształcenie UE w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną, program 
powinien zagwarantować, że do roku 2020:

41. Aby zapewnić konkurencyjność 
gospodarki „obiegowej”, 
charakteryzującej się niską emisyjnością,
wydajnym wykorzystywaniem zasobów 
oraz poszanowaniem środowiska i 
ekosystemów, program powinien 
zagwarantować, że do roku 2020:

Or. it

(Cfr. (Zob. poprawka do art. 2 ust. 1 lit. (b)).

Poprawka 280
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

41. Aby zapewnić przekształcenie UE w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną, program 
powinien zagwarantować, że do roku 2020:

41. Aby zapewnić przekształcenie UE w 
zasobooszczędną, szanującą środowisko 
naturalne i konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną, program powinien 
zagwarantować, że do roku 2020:

Or. fr

Poprawka 281
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) UE spełni założone na rok 2020 cele (a) UE spełni założone na rok 2020 cele 
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związane ze zmianą klimatu i energetyką i 
prowadzi działania zmierzające do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80-95% do roku 2050 w porównaniu z 
rokiem 1990 jako część globalnych starań 
na rzecz ograniczenia wzrostu średniej 
temperatury poniżej 2°C;

związane ze zmianą klimatu i energetyką 
spójne z koniunkturą gospodarczą oraz z 
ramami międzynarodowymi określonymi 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Or. it

Poprawka 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) UE spełni założone na rok 2020 cele 
związane ze zmianą klimatu i energetyką i
prowadzi działania zmierzające do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80-95% do roku 2050 w porównaniu z 
rokiem 1990 jako część globalnych starań 
na rzecz ograniczenia wzrostu średniej 
temperatury poniżej 2°C;

a) UE spełni założone na rok 2020 cele 
związane ze zmianą klimatu i energetyką, 
określi ramy polityki energetycznej i 
klimatycznej na 2030 r. w oparciu o 
wiążące cele dotyczące emisji gazów 
cieplarnianych, odnawialnych źródeł 
energii i efektywności energetycznej, a 
także prowadzi działania zmierzające do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80-95% do roku 2050 w porównaniu z 
rokiem 1990 jako część globalnych starań 
na rzecz ograniczenia wzrostu średniej 
temperatury poniżej 2°C;

Or. de

Poprawka 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) UE spełni założone na rok 2020 cele (a) UE spełni założone na rok 2020 cele 
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związane ze zmianą klimatu i energetyką i 
prowadzi działania zmierzające do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80-95% do roku 2050 w porównaniu z 
rokiem 1990 jako część globalnych starań 
na rzecz ograniczenia wzrostu średniej 
temperatury poniżej 2°C;

związane ze zmianą klimatu i energetyką i 
prowadzi działania zmierzające do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80-95% do roku 2050 w porównaniu z 
rokiem 1990 jako część globalnych starań 
na rzecz ograniczenia wzrostu średniej 
temperatury poniżej 2°C; zostaną 
uzgodnione cele w zakresie klimatu i 
energii do 2030 r. oraz dalsze cele 
pośrednie w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ogólne oddziaływanie środowiskowe 
przemysłu UE we wszystkich głównych 
sektorach przemysłu zostanie ograniczone
oraz zwiększona zostanie efektywność 
korzystania z zasobów;

(b) ogólne oddziaływanie środowiskowe 
przemysłu UE we wszystkich głównych 
sektorach przemysłu zostanie ograniczone,
efektywność korzystania z zasobów
zwiększy się dzięki zachętom rynkowym i 
politycznym nagradzającym najlepsze 
praktyki przedsiębiorstw; efektywność 
korzystania z zasobów w ramach całego 
łańcucha produkcji i w całym cyklu życia 
produktu będzie mogła być zmierzona i 
poddana porównaniom;

Or. en

Poprawka 285
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ogólne oddziaływanie środowiskowe 
przemysłu UE we wszystkich głównych 
sektorach przemysłu zostanie ograniczone 
oraz zwiększona zostanie efektywność 
korzystania z zasobów;

b) ogólne oddziaływanie środowiskowe 
przemysłu UE we wszystkich głównych 
sektorach przemysłu zostanie ograniczone 
oraz zwiększona zostanie efektywność 
korzystania z zasobów dzięki zasadom 
kaskadowego wykorzystania surowców;

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja celu polegającego na zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów powinna 
opierać się na zasadach kaskadowego wykorzystania surowców, oferujących nawyższą 
wartość dodaną.

Poprawka 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ogólne oddziaływanie produkcji i
zużycia na środowisko zostanie 
ograniczone, w szczególności w sektorze 
żywności, mieszkalnictwa i transportu;

(c) zmiany strukturalne w zakresie 
produkcji, technologii i innowacji, a także 
wzorce konsumpcji i stylu życia zmniejszą
ogólne oddziaływanie produkcji i
konsumpcji na środowisko, w 
szczególności w sektorze żywności, 
mieszkalnictwa i transportu;

Or. en

Poprawka 287
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Oddziaływanie sektora 
żywnościowego, budowlanego i transportu 
na środowisko zmniejsza się wraz 
z redukcją kosztów ponoszonych przez 
ludność dzięki działaniom w zakresie 
planowania przestrzennego, wysokiej 
jakości usługom transportu publicznego 
po niskich kosztach, redukcji udziału 
transportu w cyklu życia produktów, 
przepisom i zachętom ekonomicznym 
promującym lokalną produkcję żywności 
i zbliżeniu miejsca zamieszkania do 
miejsca pracy. 

Or. pt

Poprawka 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) będzie się zapobiegać degradacji 
lasów, a towary i produkty mające związek 
z wylesianiem zostaną wyeliminowane z 
rynku UE;

Or. en

Poprawka 289
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) odpady będą w sposób bezpieczny
zagospodarowane jako zasób, a odpady 

(d) odpady będą w sposób bezpieczny
zagospodarowywane jako zasób, a liczba 
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generowane w przeliczeniu na mieszkańca 
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 
ponownego wykorzystania, a składowanie
możliwych do odzyskania i kompostowania
materiałów zostanie wyeliminowane;

generowanych odpadów w stosunku do 
PNB będzie malała, nastąpi też stopniowe 
przejście od unieszkodliwiania zwłaszcza 
odpadów pokonsumpcyjnych nadających 
się do recyklingu i kompostowania do ich 
recyklingu i odzysku;

Or. en

Poprawka 290
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) odpady będą w sposób bezpieczny 
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 
ponownego wykorzystania, a składowanie 
możliwych do odzyskania i kompostowania 
materiałów zostanie wyeliminowane;

(d) odpady będą w sposób bezpieczny 
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
związane z PKB zostaną maksymalnie 
ograniczone, odpady możliwe do 
odzyskania i kompostowania będą 
rzeczywiście przeznaczone do recyklingu i 
odzysku;

Or. it

Poprawka 291
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) odpady będą w sposób bezpieczny
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 

(d) odpady będą w sposób bezpieczny
zagospodarowywane jako zasób, a liczba 
odpadów generowanych w przeliczeniu na 
mieszkańca będzie malała, odzyskiwanie 
energii zostanie ograniczone do materiałów 
nienadających się do recyklingu, 
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ponownego wykorzystania, a składowanie 
możliwych do odzyskania i kompostowania 
materiałów zostanie wyeliminowane;

a składowanie nadających się do 
recyklingu i kompostowania materiałów 
zostanie sprowadzone do minimum z 
uwzględnieniem odroczeń przewidzianych 
w art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów (1999/31/WE);

Or. en

Poprawka 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) odpady będą w sposób bezpieczny
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca 
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 
ponownego wykorzystania, a składowanie 
możliwych do odzyskania i kompostowania 
materiałów zostanie wyeliminowane;

(d) odpady będą w sposób bezpieczny
zagospodarowywane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca 
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów nienadających się do 
recyklingu, a składowanie materiałów
nadających się do recyklingu, 
kompostowania i do wykorzystania jako 
paliwo zostanie wyeliminowane;

Or. en

Poprawka 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) odpady będą w sposób bezpieczny 
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca 
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 

(d) odpady będą w sposób bezpieczny 
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca 
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 
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ponownego wykorzystania, a składowanie 
możliwych do odzyskania i 
kompostowania materiałów zostanie 
wyeliminowane;

ponownego wykorzystania, a składowanie 
możliwych do odzyskania 
i kompostowania materiałów zostanie
stopniowo wyeliminowane, uwzględniając 
możliwości realizacji tego celu przez 
poszczególne państwa członkowskie;

Or. lt

Poprawka 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) odpady będą w sposób bezpieczny
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca 
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 
ponownego wykorzystania, a składowanie 
możliwych do odzyskania i kompostowania 
materiałów zostanie wyeliminowane;

(d) będzie się zapobiegać powstawaniu 
odpadów i będą one w sposób bezpieczny
zagospodarowywane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca 
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów nienadających się do
kompostowania ani recyklingu, a 
składowanie nadających się do recyklingu i 
kompostowania materiałów zostanie 
wyeliminowane;

Or. en

Poprawka 295
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pełnego wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego oraz 
uzgodnienia na szczeblu UE ram polityki 
w zakresie klimatu i energii na okres po
roku 2020;

(a) wstrzymania wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego z wyjątkiem 
norm dotyczących efektywności 
energetycznej, aby na szczeblu
międzynarodowym nie wprowadzono 
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nowego prawnie wiążącego instrumentu 
na poziomie światowym z myślą o 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 
o 80-95% do roku 2050 w porównaniu z 
rokiem 1990 w ramach globalnych starań 
na rzecz ograniczenia wzrostu średniej 
temperatury poniżej 2°C;

Or. it

Poprawka 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pełnego wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego oraz
uzgodnienia na szczeblu UE ram polityki 
w zakresie klimatu i energii na okres po 
roku 2020;

(a) pełnego wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego oraz
gotowości do prac na szczeblu UE nad 
ramami polityki w zakresie klimatu i 
energii na okres po roku 2020;

Or. en

Poprawka 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pełnego wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego oraz 
uzgodnienia na szczeblu UE ram polityki 
w zakresie klimatu i energii na okres po 
roku 2020;

(a) pełnego wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego oraz 
uzgodnienia na szczeblu UE ram polityki 
w zakresie klimatu i energii na okres po 
roku 2020 dzięki wyznaczeniu trzech 
prawnie wiążących celów na 2030 r., które 
będą odpowiadały celom pośrednim 
wytyczonym w Planie działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
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do 2050 r. wraz z oceną dotyczacą 
podwyższenia do 30% założonego na rok 
2020 celu związanego ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) uogólnienia stosowania „najlepszych 
dostępnych praktyk” oraz zwiększenia 
wysiłków w zakresie promowania 
stosowania innowacyjnych technologii, 
procesów i usług;

(b) uogólnienia stosowania „najlepszych 
dostępnych praktyk” w kontekście 
dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych oraz zwiększenia wysiłków 
w zakresie promowania stosowania 
innowacyjnych technologii, procesów i 
usług;

Or. en

Poprawka 299
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zmniejszenia korzystania z opakowań 
i transportu podczas cyklu życia 
produktów;

Or. pt

Poprawka 300
Giancarlo Scottà
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowania publicznych i prywatnych 
badań i działań innowacyjnych 
wymaganych do wprowadzania 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modelów biznesowych, co przyspieszy i 
obniży koszty przejścia na niskoemisyjną, 
zasobooszczędną gospodarkę;

(c) promowania publicznych i prywatnych 
badań i działań innowacyjnych 
wymaganych do wprowadzania 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modelów biznesowych, co uczyni 
gospodarkę charakteryzującą się niskimi 
emisjami oraz wydajnością w 
wykorzystywaniu zasobów bardziej 
konkurencyjną i odpowiednią pod 
względem kosztów;

Or. it

Poprawka 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowania publicznych i prywatnych 
badań i działań innowacyjnych 
wymaganych do wprowadzania 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modelów biznesowych, co przyspieszy i 
obniży koszty przejścia na niskoemisyjną, 
zasobooszczędną gospodarkę;

(c) promowania publicznych i prywatnych 
badań i działań innowacyjnych 
wymaganych do wprowadzania 
innowacyjnych technologii, systemów i 
modelów biznesowych, co przyspieszy i 
obniży koszty przejścia na niskoemisyjną, 
zasobooszczędną gospodarkę oraz pomoże 
znacznie ograniczyć marnotrawstwo 
żywności w całym łańcuchu produkcji;

Or. de

Poprawka 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wprowadzenia wskaźników i celów w 
zakresie efektywności korzystania z 
zasobów do 2015 r. w oparciu o Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy; wprowadzenia do europejskiego 
semestru głównego wskaźnika i celu, 
który zostanie uzupełniony zestawem 
wskaźników dotyczących wykorzystania 
gruntów, węgla, wody i materiałów;

Or. en

Poprawka 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) ustanowienia wskaźników oraz 
wytyczenia celów w zakresie efektywności 
korzystania z zasobów do 2015 r;

Or. en

Poprawka 304
Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów; ustalenia 

(d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji, obejmujących pełny cykl 
produkcji od zrównoważonego korzystania 
z zasobów po odzysk pod koniec cyklu 
życia; przeglądu prawodawstwa w zakresie 
produktów w celu poprawy efektywności 
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celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji;

środowiskowej produktów i oszczędnego 
gospodarowania zasobami w całym cyklu 
życia produktów, zwiększenia spójności 
między istniejącymi instrumentami oraz 
opracowania pionierskiego podejścia;
pobudzenia zapotrzebowania 
konsumentów na produkty i usługi 
zrównoważone pod względem 
środowiskowym dzięki zwiększeniu ich 
dostępności, osiągalności, 
funkcjonalności i atrakcyjności; ustalenia 
celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji do 2015 r.;

Or. en

Poprawka 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów; ustalenia 
celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji;

(d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji, w tym w stosownych 
przypadkach ujednolicenia istniejących 
instrumentów w spójne ramy prawne;
przeglądu prawodawstwa w zakresie 
produktów w celu poprawy efektywności 
środowiskowej produktów i oszczędnego 
gospodarowania zasobami w całym cyklu 
życia produktów; pobudzenia 
zapotrzebowania konsumentów na 
produkty i usługi zrównoważone pod 
względem środowiskowym; opracowania 
wskaźników i ustalenia celów w zakresie 
ograniczenia ogólnych skutków 
konsumpcji;

Or. en
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Poprawka 306
Margrete Auken

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów; ustalenia 
celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji;

(d) utworzenia bardziej spójnych ram
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów; ustalenia 
celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji oraz ograniczenia 
dostępu do rynku produktów, które 
okazały się szkodliwe dla środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Wolne od toksyn, czyste i zdrowe środowisko oraz innowacje w zakresie produktów 
bezpiecznych dla konsumenta można osiągnąć tylko wówczas, gdy zostanie ograniczona 
podaż szkodliwych produktów.

Poprawka 307
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów; ustalenia 
celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji;

(d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów z 
uwzględnieniem zasad kaskadowego 
wykorzystania materiałów; ustalenia celów 
w zakresie ograniczenia ogólnych skutków 
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konsumpcji;

Or. en

Poprawka 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) zwiększenia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia celu polegającego na 
zastosowaniu kryteriów zielonych 
zamówień publicznych do przynajmniej 
50% ogółu zamówień publicznych oraz 
stworzenia sieci dobrowolnych zielonych 
nabywców z myślą o przedsiębiorstwach 
UE;

Or. en

Poprawka 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów i osiągnięcia celu 
prawie zerowej liczby odpadów do 2020 r.
Będzie to obejmować zastosowanie 
hierarchii odpadów oraz skuteczne 
stosowanie instrumentów rynkowych i 
środków zmierzających do ograniczenia 
produkcji odpadów, propagowania 
ponownego wykorzystywania, 
zapewnienia recyklingu najwyższej jakości 
i stosowania nietoksycznych cyklów 
materiałowych, aby odzyskane odpady
mogły być wykorzystywane jako główny,
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a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

wartościowy surowiec w UE,
wprowadzenia wysokiej jakości systemu 
segregacji u źródła, ograniczenia 
odzyskiwania energii do materiałów 
nienadających się do recyklingu ani do 
kompostowania, skutecznego odejścia od 
składowania odpadów, z wyjątkiem 
niektórych niebezpiecznych odpadów, w
przypadku których składowanie byłoby 
najbezpieczniejszą metodą ich 
unieszkodliwiania, oraz znacznego 
ograniczenia produkcji niebezpiecznych 
odpadów i ich zagospodarowywania w 
bezpieczny sposób. Nielegalny transport 
odpadów jest wyeliminowany, a bariery 
rynku wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane. Będzie to wymagało 
systematycznego wyznaczania ambitnych 
celów w zakresie recyklingu, ponownego 
wykorzystania i zapobiegania w ramach 
wszystkich strategii politycznych UE w 
zakresie odpadów.

Or. en

Poprawka 310
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skuteczne stosowanie
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że odpady możliwe do 
odzyskania i kompostowania są 
rzeczywiście przeznaczone do recyklingu i 
odzysku, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako uzupełniający, 
solidny surowiec w UE, niebezpieczne 
odpady są zagospodarowywane w sposób 
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zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

bezpieczny, a ich produkcja jest 
ograniczona, nielegalny transport odpadów 
jest wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

Or. it

Poprawka 311
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów zgodnie z dyrektywą ramową w 
sprawie odpadów, na podstawie podejścia 
opartego na cyklu życia, oraz skuteczne 
stosowanie środków gwarantujących, że
unieszkodliwianie zwłaszcza odpadów
pokonsumpcyjnych nadających się do 
recyklingu i kompostowania jest 
stopniowo zastępowane ich recyklingiem i 
odzyskiem, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

Or. en

Poprawka 312
Karl-Heinz Florenz
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania 
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie pięciostopniowej
hierarchii odpadów oraz skutecznego 
stosowania instrumentów rynkowych i 
środków gwarantujących, że stopniowo 
wprowadzony zostanie ogólnounijny zakaz 
składowania odpadów, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania i kompostowania, 
odzyskane odpady wykorzystywane są 
jako istotny, solidny surowiec w UE,
odpowiednio do tego podniesie się również 
wydajność recyklingu i popyt na surowce 
wtórne, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany (m.in. przez wzmożone 
kontrole), a bariery rynku wewnętrznego 
dla bezpiecznego dla środowiska 
recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

Or. de

Poprawka 313
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków 

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skuteczne stosowanie
instrumentów rynkowych i środków 
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gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii z materiałów nienadających się do 
recyklingu jest sprowadzone do minimum, 
odzyskane odpady wykorzystywane są 
jako główny, solidny surowiec w UE, 
niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

Or. en

Poprawka 314
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skuteczne stosowanie
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest skutecznie ograniczane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów
nienadających się do recyklingu, 
odzyskane odpady wykorzystywane są 
jako główny, solidny surowiec w UE, 
niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

Or. en
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Poprawka 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skuteczne stosowanie
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest
praktycznie wyeliminowany, a bariery 
rynku wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

Or. en

Poprawka 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skuteczne stosowanie
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
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jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów
nienadających się do recyklingu,
propagowane jest stosowanie 
nietoksycznych cyklów materiałowych, 
aby odzyskane odpady mogły być
wykorzystywane jako główny,
wartościowy surowiec w UE, 
niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

Or. en

Poprawka 317
Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 

(e) pełnego wdrożenia i zaostrzenia
unijnych przepisów dotyczących odpadów, 
a także osiągnięcia celu prawie zerowej 
liczby odpadów do 2020 r. Będzie to 
obejmować ścisłe stosowanie hierarchii 
odpadów oraz skuteczne stosowanie
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów
nienadających się do recyklingu,
propagowane jest stosowanie 
nietoksycznych cyklów materiałowych, 
aby odzyskane odpady były
wykorzystywane jako główny,
wartościowy surowiec w UE,
wprowadzony zostanie wysokiej jakości 
system segregacji u źródła, niebezpieczne 
odpady są zagospodarowywane w sposób 
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wyeliminowane; bezpieczny, a ich produkcja jest 
ograniczona, nielegalny transport odpadów 
jest wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane; Będzie to wymagało 
systemicznego przeglądu strategii 
politycznych UE w zakresie odpadów 
spójnego ze zwrotem ku obiegowej 
gospodarce oraz ustalenia ambitnych 
celów w zakresie recyklingu i 
zapobiegania.

Or. en

Poprawka 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) opracowania nowego instrumentu 
prawnego, który doprowadzi do 
wydajniejszego korzystania z 
ograniczonych zasobów biomasy, będzie 
oparty na ocenie ogólnej dostępności, 
ustanowi zasadę kaskadowego 
wykorzystania i środki towarzyszące oraz 
dzięki któremu zadba się o to, by łączna 
ilość biomasy wykorzystywanej w 
jakimkolwiek sektorze była ograniczona 
do takiej, jakiej ekosystem będzie mógł 
dostarczyć w zrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 319
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen
wody.

(f) poprawy efektywności korzystania 
z wody poprzez wyznaczenie i kontrolę
celów zawartych w planach 
gospodarowania zlewniami rzek, dzięki 
lepszemu zarządzaniu publicznemu 
zasobami wody, zwiększeniu liczby miejsc 
pracy wymagających wysokich 
kwalifikacji i zapewnieniu odpowiednim 
służbom wystarczającego budżetu 
i potencjału inwestycyjnego.

Or. pt

Poprawka 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody.

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek w oparciu o 
najkorzystniejsze kosztowo mechanizmy 
rynkowe, w tym między innymi
regulowanie cen wody.

Or. en

Poprawka 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 
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wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody.

wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody, a także poprzez podniesienie stanu 
wiedzy i lepsze informowanie, 
usprawnienie zarządzania i inwestowania 
oraz uwzględnianie kwestii wody w innych 
strategiach politycznych.

Or. en

Poprawka 322
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody.

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody przewidziane w art. 9 ramowej 
dyrektywy wodnej.

Or. en

Poprawka 323
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody.

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek, a także dla 
uzdatniania ścieków oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody.
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Or. fr

Poprawka 324
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody.

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 
poziomie zlewni rzek, opracowanie 
przepisów dotyczących wykorzystania 
oczyszczonych ścieków oraz z 
wykorzystaniem mechanizmów 
rynkowych, takich jak regulowanie cen 
wody.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest nadanie szczególnego statusu wodzie pobranej ze środowiska naturalnego, a 
następnie do niego ponownie odprowadzanej. Jak wskazano to w Planie działania na rzecz 
zabezpieczenia wód Europy, Komisja będzie dążyć do opracowania najstosowniejszego w 
skali UE instrumentu zachęcającego do ponownego wykorzystywania wody, odpowiednio 
oceniając wpływ na środowisko i zapewniając utrzymanie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego i środowiska.

Poprawka 325
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) zagwarantowanie odpowiedniej 
jakości i ilości rezerw wody, kładąc nacisk 
na pochodzenie wody pitnej, zwłaszcza 
przez konserwację i ulepszanie 
naturalnych i sztucznych zbiorników, 
zwracając szczególną uwagę na 
gospodarowanie podziemnymi warstwami 
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wodonośnymi i zdolność gleby do 
magazynowania wody, monitorowanie 
i kontrolę wahań zmagazynowanej wody 
i jej jakości.

Or. pt

Poprawka 326
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) uwzględnienia działań 
przewidzianych w strategii UE w zakresie 
biogospodarki, dotyczących 
zrównoważonej produkcji i wykorzystania 
zasobów odnawialnych.

Or. en

Poprawka 327
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 41 – akapit drugi – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) ustanowienia nowych zasad 
udzielania zielonych zamówień 
publicznych dotyczących żywności, w tym 
kryteriów środowiskowych i kryteriów w 
zakresie dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 328
João Ferreira, Sabine Wils
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości nadal jest problemem na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody w 
kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Coraz częściej 
doświadcza się szkodliwych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzkiego i 
działalności gospodarczej, częściowo z 
powodu zmian w cyklu hydrologicznym i
użytkowaniu gruntów.

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości nadal jest problemem na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody 
w kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Coraz częściej 
doświadcza się szkodliwych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzkiego 
i działalności gospodarczej, przede 
wszystkim z powodu niewłaściwej polityki 
terytorialnej i zabudowywania teras 
zalewowych.

Or. pt

Poprawka 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości nadal jest problemem na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody w 
kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Coraz częściej 
doświadcza się szkodliwych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzkiego i 
działalności gospodarczej, częściowo z 
powodu zmian w cyklu hydrologicznym i 
użytkowaniu gruntów.

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości oraz infrastruktura służąca 
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków
nadal są nieodpowiednie na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody 
w kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Coraz częściej 
doświadcza się szkodliwych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzkiego 
i działalności gospodarczej, częściowo 
z powodu zmian w cyklu hydrologicznym 
i użytkowaniu gruntów.

Or. lt
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Poprawka 330
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości nadal jest problemem na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody w 
kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Coraz częściej 
doświadcza się szkodliwych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzkiego i 
działalności gospodarczej, częściowo z 
powodu zmian w cyklu hydrologicznym i 
użytkowaniu gruntów.

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości nadal jest problemem na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody w 
kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Prywatyzacja 
usług zaopatrzenia w wodę doprowadziła 
do powstania zagrożeń dla zdrowia, 
zwłaszcza tam, gdzie duże koncerny 
nabyły prawa wodne. Aby utrzymać, 
poprawić i chronić jakość wody, należy 
koniecznie wprowadzić zakaz prywatyzacji 
w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną. 
Coraz częściej doświadcza się szkodliwych 
skutków powodzi dla zdrowia ludzkiego i 
działalności gospodarczej, częściowo z 
powodu zmian w cyklu hydrologicznym i 
użytkowaniu gruntów.

Or. de

Uzasadnienie

Prywatyzacja wodociągów w Portugalii doprowadziła do podniesienia cen o 400% oraz do 
obniżenia jakości wody. W najbliższych dekadach walka o wodę przybierze na sile, dlatego 
zaopatrzenie w wodę musi pozostać w rękach publicznych lub zostać ponownie objęte 
wzmożonym nadzorem publicznym.

Poprawka 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 44
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości nadal jest problemem na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody w 
kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Coraz częściej 
doświadcza się szkodliwych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzkiego i 
działalności gospodarczej, częściowo z 
powodu zmian w cyklu hydrologicznym i 
użytkowaniu gruntów.

44. Dostęp do wody o zadowalającej 
jakości nadal jest problemem na wielu 
obszarach wiejskich w UE, natomiast 
zapewnienie dobrej jakości wody w 
kąpieliskach w Europie jest korzystne 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla 
unijnego sektora turystyki. Coraz częściej 
doświadcza się szkodliwych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzkiego i 
działalności gospodarczej, częściowo z 
powodu zmian w cyklu hydrologicznym i 
użytkowaniu gruntów. Spełnienie 
wymogów ustawodawstwa UE w 
dziedzinie wody wymaga wprowadzenia 
środków dotyczących odtworzenia 
naturalnych brzegów rzek i ponownego 
zalesienia sąsiednich obszarów.

Or. es

Poprawka 332
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

42. Prawodawstwo UE w dziedzinie 
ochrony środowiska przyniosło znaczne 
korzyści dla zdrowia i dobrostanu 
społeczeństwa. Nadal jednak 
zanieczyszczenie wód i powietrza oraz 
chemikalia stanowią jeden z głównych 
problemów środowiskowych dla ogółu 
społeczeństwa w UE. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 
czynniki stresogenne związane ze 
środowiskiem odpowiadają za 15-20% 
wszystkich zgonów w 53 państwach 
europejskich. Według OECD do 2050 r. 
poziom zanieczyszczenia powietrza w 
miastach ma stać się główną środowiskową 

42. Prawodawstwo UE w dziedzinie 
ochrony środowiska przyniosło znaczne 
korzyści dla zdrowia i dobrostanu 
społeczeństwa. Nadal jednak 
zanieczyszczenie wód i powietrza oraz 
chemikalia i hałas stanowią jeden z 
głównych problemów środowiskowych dla 
ogółu społeczeństwa w UE. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 
czynniki stresogenne związane ze 
środowiskiem odpowiadają za 15-20% 
wszystkich zgonów w 53 państwach 
europejskich. Według OECD do 2050 r. 
poziom zanieczyszczenia powietrza w 
miastach ma stać się główną środowiskową 
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przyczyną umieralności na świecie. przyczyną umieralności na świecie.

Or. es

Poprawka 333
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

45. Niewdrożenie istniejącej polityki w 
pełnym zakresie nie pozwala Unii osiągnąć 
odpowiednich standardów jakości 
powietrza i wody. UE zaktualizuje cele 
zgodnie z najnowszymi osiągnięciami 
naukowymi i będzie bardziej aktywnie 
dążyć do zapewnienia synergii z innymi 
celami strategicznymi w obszarach takich 
jak zmiana klimatu, różnorodność 
biologiczna oraz środowisko morskie i 
lądowe. Na przykład ograniczenie ilości 
pewnych zanieczyszczeń powietrza może 
w istotny sposób przyczynić się do 
łagodzenia zmiany klimatu. Dalsze prace w 
tym kierunku będą opierały się na 
kompleksowej analizie prawodawstwa UE 
dotyczącego jakości powietrza oraz na 
Planie działania na rzecz zabezpieczenia 
wód Europy.

45. Niewdrożenie istniejącej polityki w 
pełnym zakresie nie pozwala Unii osiągnąć 
odpowiednich standardów jakości 
powietrza i wody. UE zaktualizuje cele 
zgodnie z najnowszymi osiągnięciami 
naukowymi i będzie bardziej aktywnie 
dążyć do zapewnienia synergii z innymi 
celami strategicznymi w obszarach takich 
jak zmiana klimatu, różnorodność 
biologiczna oraz środowisko morskie i 
lądowe. Na przykład ograniczenie ilości 
pewnych zanieczyszczeń powietrza, w tym 
działania na rzecz ograniczenia SO2 i 
nietrwałych czynników zanieczyszczenia 
wpływających na zmianę klimatu, może w 
istotny sposób przyczynić się do 
łagodzenia zmiany klimatu. Dalsze prace w 
tym kierunku będą opierały się na 
kompleksowej analizie prawodawstwa UE 
dotyczącego jakości powietrza, dyrektyw 
2005/33/WE i 1999/32/WE oraz na Planie 
działania na rzecz zabezpieczenia wód 
Europy.

Or. en

Poprawka 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 48
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48. Ustawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania) 
zapewnia podstawową ochronę środowiska 
oraz zdrowia człowieka i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Nadal jednak pozostaje 
niepewność dotycząca oddziaływania 
połączonego wpływu różnych chemikaliów
(mieszanin), nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie systemu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko.
W ostatnich latach pojawiło się więcej 
informacji dotyczących konieczności 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 
osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 
2002 r. i potwierdzony na szczycie Rio+20, 
tj. zapewnienia do 2020 r. minimalizacji
istotnych negatywnych skutków
chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska oraz reagowania na nowe i 
pojawiające się kwestie i wyzwania w 
sposób skuteczny, wydajny, spójny i 
skoordynowany. UE będzie dalej 
opracowywać i wdrażać podejścia mające 
na celu zaradzenie połączonemu wpływowi 
chemikaliów oraz kwestiom 
bezpieczeństwa związanym z 
zaburzaczami hormonalnymi oraz 
przedstawi kompleksowe podejście do 
minimalizacji negatywnego oddziaływania 
substancji niebezpiecznych, w tym 
chemikaliów znajdujących się w 
produktach, przy wsparciu kompleksowej 
bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na 
działanie czynników chemicznych oraz 
toksyczności. W ramach kompleksowego 
podejścia obejmującego ocenę ryzyka i 
zarządzanie nim, informowanie i 

48. Ustawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania) 
zapewnia podstawową ochronę środowiska 
oraz zdrowia człowieka i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Nadal jednak pozostaje 
niepewność dotycząca pełnego
oddziaływania połączonego wpływu 
różnych chemikaliów (mieszanin), 
nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie systemu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko.
W ostatnich latach pojawiło się więcej 
informacji dotyczących konieczności 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 
osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 
2002 r. i potwierdzony na szczycie Rio+20, 
tj. zapewnienia do 2020 r. minimalizacji
ekspozycji na działanie chemikaliów z 
korzyścią dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska oraz reagowania na nowe i 
pojawiające się kwestie i wyzwania w 
sposób skuteczny, wydajny, spójny i 
skoordynowany. UE będzie dalej 
opracowywać i wdrażać podejścia
obejmujące przepisy adresowane do 
sektorów przemysłu, mające na celu 
zaradzenie połączonemu wpływowi 
chemikaliów oraz kwestiom 
bezpieczeństwa związanym z 
zaburzaczami hormonalnymi oraz 
przedstawi kompleksowe podejście do
minimalizacji negatywnego oddziaływania 
substancji niebezpiecznych w ramach 
całego odpowiedniego prawodawstwa UE, 
w tym chemikaliów znajdujących się w 
produktach, przy wsparciu kompleksowej 
bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na 
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monitorowanie, zapewni się 
bezpieczeństwo i zrównoważone 
gospodarowanie nanomateriałami.
Podejścia te przyczynią się wspólnie do 
poszerzenia bazy wiedzy chemicznej i 
zapewnią przewidywalne ramy 
napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównoważonych rozwiązań.

działanie czynników chemicznych oraz 
toksyczności, z uwzględnieniem zasady 
ostrożności w celu ochrony przed 
ekspozycją zwłaszcza grup szczególnie 
wrażliwych. W ramach kompleksowego 
podejścia obejmującego ocenę ryzyka i 
zarządzanie nim, informowanie i 
monitorowanie, zapewni się 
bezpieczeństwo i zrównoważone 
gospodarowanie nanomateriałami.
Podejścia te przyczynią się wspólnie do 
poszerzenia bazy wiedzy chemicznej i 
zapewnią przewidywalne ramy 
napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Or. en

Poprawka 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48. Ustawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania) 
zapewnia podstawową ochronę środowiska 
oraz zdrowia człowieka i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Nadal jednak pozostaje 
niepewność dotycząca oddziaływania 
połączonego wpływu różnych chemikaliów
(mieszanin), nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie systemu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko.
W ostatnich latach pojawiło się więcej 
informacji dotyczących konieczności 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 

48. Ustawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania) 
zapewnia podstawową ochronę środowiska 
oraz zdrowia człowieka i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Jednak wciąż istnieją
poważne obawy co do oddziaływania 
połączonego wpływu różnych chemikaliów
(mieszanin), nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie systemu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko.
W ostatnich latach pojawiło się więcej 
informacji dotyczących konieczności 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 
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osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 
2002 r. i potwierdzony na szczycie Rio+20, 
tj. zapewnienia do 2020 r. minimalizacji 
istotnych negatywnych skutków 
chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska oraz reagowania na nowe i 
pojawiające się kwestie i wyzwania w 
sposób skuteczny, wydajny, spójny i 
skoordynowany. UE będzie dalej 
opracowywać i wdrażać podejścia mające 
na celu zaradzenie połączonemu wpływowi 
chemikaliów oraz kwestiom 
bezpieczeństwa związanym z 
zaburzaczami hormonalnymi oraz 
przedstawi kompleksowe podejście do 
minimalizacji negatywnego oddziaływania 
substancji niebezpiecznych, w tym 
chemikaliów znajdujących się w 
produktach, przy wsparciu kompleksowej 
bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na 
działanie czynników chemicznych oraz 
toksyczności. W ramach kompleksowego 
podejścia obejmującego ocenę ryzyka i 
zarządzanie nim, informowanie i 
monitorowanie, zapewni się 
bezpieczeństwo i zrównoważone 
gospodarowanie nanomateriałami.
Podejścia te przyczynią się wspólnie do 
poszerzenia bazy wiedzy chemicznej i
zapewnią przewidywalne ramy 
napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównoważonych rozwiązań.

osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 
2002 r. i potwierdzony na szczycie Rio+20, 
tj. zapewnienia do 2020 r. minimalizacji 
istotnych negatywnych skutków 
chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska oraz reagowania na nowe i 
pojawiające się kwestie i wyzwania w 
sposób skuteczny, wydajny, spójny i 
skoordynowany. UE będzie dalej 
opracowywać i wdrażać podejścia mające 
na celu zaradzenie połączonemu wpływowi 
chemikaliów oraz kwestiom 
bezpieczeństwa związanym z 
zaburzaczami hormonalnymi oraz 
przedstawi kompleksowe podejście do 
minimalizacji negatywnego oddziaływania 
substancji niebezpiecznych oraz ekspozycji 
na ich działanie w ramach całego 
odpowiedniego prawodawstwa UE, w tym 
chemikaliów znajdujących się w 
produktach, przy wsparciu kompleksowej 
bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na 
działanie czynników chemicznych oraz 
toksyczności, w tym wiedzy o nich wśród 
grup szczególnie wrażliwych.
Bezpieczeństwo i zrównoważone 
gospodarowanie nanomateriałami oraz 
innymi zaawansowanymi materiałami 
zostanie zapewnione w ramach
kompleksowego aktywnego podejścia, 
które będzie dotyczyć konkretnie 
nanomateriałów w całym odpowiednim 
prawodawstwie, obejmującego
indywidualne podejście do każdej oceny 
ryzyka i zarządzania nim, pełne 
informowanie o aktualnych 
zastosowaniach (spis i oznakowanie) oraz 
monitorowanie. Podejścia te przyczynią się 
wspólnie do poszerzenia bazy wiedzy 
chemicznej i zapewnią przewidywalne 
ramy napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzebne jest aktywne podejście do nanomateriałów w całym odppwiednim prawodawstwie 
UE. Kwestie bezpieczeństwa związane z ekspozycją na działanie niebezpiecznych substancji i 
z połączonym wpływem chemikaliów i zaburzaczy hormonalnych powinny zostać rozwiązane, 
zwłaszcza z myślą o grupach szczególnie wrażliwych.

Poprawka 336
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48. Ustawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania) 
zapewnia podstawową ochronę środowiska 
oraz zdrowia człowieka i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Nadal jednak pozostaje 
niepewność dotycząca oddziaływania 
połączonego wpływu różnych chemikaliów 
(mieszanin), nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie systemu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko. 
W ostatnich latach pojawiło się więcej 
informacji dotyczących konieczności 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 
osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 
2002 r. i potwierdzony na szczycie Rio+20, 
tj. zapewnienia do 2020 r. minimalizacji 
istotnych negatywnych skutków 
chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska oraz reagowania na nowe i 
pojawiające się kwestie i wyzwania w 
sposób skuteczny, wydajny, spójny i 
skoordynowany. UE będzie dalej 
opracowywać i wdrażać podejścia mające 

48. Ustawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania) 
zapewnia podstawową ochronę środowiska 
oraz zdrowia człowieka i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Nadal jednak pozostaje 
niepewność dotycząca oddziaływania 
połączonego wpływu różnych chemikaliów 
(mieszanin), nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie systemu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko. 
W ostatnich latach pojawiło się więcej 
informacji dotyczących konieczności 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 
osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 
2002 r. i potwierdzony na szczycie Rio+20, 
tj. zapewnienia do 2020 r. minimalizacji 
istotnych negatywnych skutków 
chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska oraz reagowania na nowe i 
pojawiające się kwestie i wyzwania w 
sposób skuteczny, wydajny, spójny i 
skoordynowany. UE będzie dalej 
opracowywać i wdrażać podejścia mające 
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na celu zaradzenie połączonemu wpływowi 
chemikaliów oraz kwestiom 
bezpieczeństwa związanym z 
zaburzaczami hormonalnymi oraz 
przedstawi kompleksowe podejście do 
minimalizacji negatywnego oddziaływania 
substancji niebezpiecznych, w tym 
chemikaliów znajdujących się w 
produktach, przy wsparciu kompleksowej 
bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na 
działanie czynników chemicznych oraz 
toksyczności. W ramach kompleksowego 
podejścia obejmującego ocenę ryzyka i 
zarządzanie nim, informowanie i 
monitorowanie, zapewni się 
bezpieczeństwo i zrównoważone 
gospodarowanie nanomateriałami. 
Podejścia te przyczynią się wspólnie do 
poszerzenia bazy wiedzy chemicznej i 
zapewnią przewidywalne ramy 
napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównoważonych rozwiązań.

na celu zaradzenie połączonemu wpływowi 
chemikaliów oraz kwestiom 
bezpieczeństwa związanym ze szkodliwymi 
skutkami zaburzaczy hormonalnych oraz 
przedstawi kompleksowe podejście do 
minimalizacji negatywnego oddziaływania 
substancji niebezpiecznych, w tym 
chemikaliów znajdujących się w 
produktach, przy wsparciu kompleksowej 
bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na 
działanie czynników chemicznych oraz 
toksyczności. W ramach kompleksowego 
podejścia obejmującego ocenę ryzyka i 
zarządzanie nim, informowanie i 
monitorowanie, zapewni się 
bezpieczeństwo i zrównoważone 
gospodarowanie nanomateriałami. 
Podejścia te przyczynią się wspólnie do 
poszerzenia bazy wiedzy chemicznej i 
zapewnią przewidywalne ramy 
napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Or. it

Poprawka 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

49. Tymczasem rozwijający się rynek 
produktów, chemikaliów i materiałów 
biotechnologicznych może przynieść 
korzyści takie jak mniejsza emisja gazów 
cieplarnianych i nowe możliwości 
rynkowe; należy jednak zatroszczyć się o 
zapewnienie zrównoważonego charakteru 
całego cyklu życia produktu, bez 
zaostrzania konkurencji w odniesieniu do
gruntów czy zwiększania poziomu emisji.

49. Tymczasem rozwijający się rynek 
produktów, chemikaliów i materiałów 
biotechnologicznych może przynieść 
korzyści takie jak mniejsza emisja gazów 
cieplarnianych i nowe możliwości 
rynkowe; należy jednak zatroszczyć się o 
zapewnienie zrównoważonego charakteru 
całego cyklu życia produktu, bez 
zaostrzania rywalizacji o grunty i wodę czy 
zwiększania poziomu emisji.

Or. en
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Poprawka 338
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

49a. zwraca uwagę na skutki deregulacji 
i liberalizacji handlu międzynarodowego, 
które spowodowały wzrost zużycia energii 
i przepływu towarów na skalę globalną, co 
powoduje zwiększenie koncentracji gazów 
cieplarnianych w atmosferze; uważa, że 
ochrona i promowanie lokalnej produkcji 
i zużycia energii dzięki krótszym 
łańcuchom dostaw sprzyja 
komplementarności w handlu 
międzynarodowym a nie rywalizacji 
między produktami, producentami 
i krajami;

Or. pt

Poprawka 339
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 49 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

49b. zaleca przystąpienie wkrótce do 
oceny wpływu wspólnych strategii 
politycznych UE, a mianowicie WPR, 
WPRyb i polityki handlowej na potencjał 
redukcji emisji dwutlenku węgla 
generowanych przez gospodarkę UE. 
Wyniki tej oceny powinny zostać 
uwzględnione podczas zmiany tych 
strategii;

Or. pt
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Poprawka 340
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

50. Zmiana klimatu jeszcze bardziej 
pogorszy problemy dotyczące środowiska, 
wywołując długotrwałe susze i fale 
upałów, powodzie, burze i pożary lasów 
oraz nowe i bardziej agresywne rodzaje 
chorób ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. 
Należy podjąć specjalne działania celem 
zapewnienia należytego przygotowania UE 
do przeciwstawienia się presjom i 
zmianom wynikającym ze zmiany klimatu, 
wzmacniając odporność środowiskową, 
gospodarczą i społeczną Unii. Ponieważ 
skutki zmiany klimatu są i będą w coraz 
większym stopniu odczuwalne w wielu 
sektorach, kwestie dostosowania i 
zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi należy w 
większym stopniu włączyć w politykę UE.

50. Przewiduje się, że zmiana klimatu 
jeszcze bardziej pogorszy problemy 
dotyczące środowiska, wywołując 
długotrwałe susze i fale upałów, powodzie, 
burze i pożary lasów oraz nowe i bardziej 
agresywne rodzaje chorób ludzkich, 
zwierzęcych i roślinnych. Należy podjąć 
specjalne działania celem zapewnienia 
należytego przygotowania UE do 
przeciwstawienia się presjom i zmianom 
wynikającym ze zmiany klimatu, 
wzmacniając odporność środowiskową, 
gospodarczą i społeczną Unii. Ponieważ 
skutki zmiany klimatu są i będą w coraz 
większym stopniu odczuwalne w wielu 
sektorach, kwestie dostosowania i 
zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi należy w 
większym stopniu włączyć w politykę UE.

Or. it

Poprawka 341
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

51. Ponadto środki mające na celu 
zwiększenie odporności ekologicznej i 
klimatycznej, jak np. odbudowa 
ekosystemu i zielona infrastruktura, mogą 
być bardzo korzystne pod względem 
społeczno-gospodarczym, także w 

51. Ponadto środki mające na celu 
zwiększenie odporności ekologicznej i 
klimatycznej, jak np. odbudowa 
ekosystemu i zielona infrastruktura, mogą 
być bardzo korzystne pod względem 
społeczno-gospodarczym i mieć wpływ na 
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odniesieniu do zdrowia publicznego.
Należy odpowiednio gospodarować 
synergiami i potencjalnymi kompromisami 
między celami klimatycznymi a 
pozostałymi celami w zakresie ochrony 
środowiska, takimi jak jakość powietrza.
Na przykład przechodzenie na inny rodzaj 
paliwa w odpowiedzi na kwestie 
klimatyczne lub związane z 
bezpieczeństwem dostaw mogłoby 
doprowadzić do znacznego wzrostu ilości 
cząstek stałych i niebezpiecznych emisji.

znaczną poprawę zdrowia publicznego i 
dobrostanu. Należy odpowiednio 
gospodarować synergiami i potencjalnymi 
kompromisami między celami 
klimatycznymi a pozostałymi celami w 
zakresie ochrony środowiska, takimi jak 
jakość powietrza. Na przykład 
przechodzenie na inny rodzaj paliwa w 
odpowiedzi na kwestie klimatyczne lub 
związane z bezpieczeństwem dostaw 
mogłoby doprowadzić do znacznego 
wzrostu ilości cząstek stałych i 
niebezpiecznych emisji.

Or. en

Poprawka 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) znaczną poprawę jakości powietrza w 
UE;

(a) znaczną poprawę jakości powietrza –
na zewnątrz i wewnątrz budynków – w UE
do poziomów zalecanych przez WHO i 
zgodnie z wytycznymi WHO.

Or. en

Poprawka 343
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) przegląd ustawodawstwa dotyczącego 
metod pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza, w tym wytycznych dotyczących 
prawidłowego umieszczania urządzeń 



AM\931426PL.doc 41/73 PE508.028v01-00

PL

pomiarowych w celu zagwarantowania 
lepszej skuteczności gromadzenia danych 
i uniknięcia zafałszowanych pomiarów;

Or. es

Poprawka 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) znaczne ograniczenie zagrożenia 
hałasem w UE;

(b) znaczne ograniczenie zagrożenia 
hałasem w UE do poziomów zalecanych 
przez WHO;

Or. en

Poprawka 345
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) korzyści z wysokich standardów w 
odniesieniu do bezpiecznej wody pitnej i
wody w kąpieliskach dla obywateli całej 
UE;

(c) bezpieczną wodę pitną i oczyszczanie 
ścieków, w odpowiedniej ilości 
i o odpowiedniej jakości oraz bezpieczną 
i czystą wodę w publicznych kąpieliskach 
dla obywateli całej UE;

Or. pt

Poprawka 346
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) monitorowanie stopnia wdrożenia
polityki internalizacji kosztów wody w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
by zmierzać do odzwierciedlenia 
rzeczywistej ceny tego zasobu, o czym 
mowa w wodnej dyrektywie ramowej;

Or. es

Poprawka 347
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) skuteczne rozwiązanie problemów 
wynikających z połączonego wpływu 
chemikaliów i kwestii bezpieczeństwa 
związanych z zaburzaczami 
hormonalnymi oraz ocenę i mininalizację 
zagrożeń dla środowiska i zdrowia 
związanych ze stosowaniem substancji 
niebezpiecznych, w tym chemikaliów 
znajdujących się w produktach;

(d) skuteczne rozwiązanie problemów 
wynikających z połączonego wpływu 
chemikaliów i kwestii bezpieczeństwa 
związanych ze szkodliwymi skutkami 
zaburzaczy hormonalnych oraz ocenę i 
mininalizację zagrożeń dla środowiska i 
zdrowia związanych ze stosowaniem 
substancji niebezpiecznych, w tym 
chemikaliów znajdujących się w 
produktach;

Or. it

Poprawka 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) skuteczne rozwiązanie problemów 
wynikających z połączonego wpływu 
chemikaliów i kwestii bezpieczeństwa 

(d) skuteczne rozwiązanie problemów 
wynikających z połączonego wpływu 
chemikaliów i kwestii bezpieczeństwa 
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związanych z zaburzaczami hormonalnymi 
oraz ocenę i mininalizację zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia związanych ze 
stosowaniem substancji niebezpiecznych, 
w tym chemikaliów znajdujących się w 
produktach;

związanych z zaburzaczami hormonalnymi 
oraz ocenę i minimalizację zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia związanych ze 
stosowaniem substancji niebezpiecznych, 
w tym chemikaliów znajdujących się w 
produktach; zostaną zidentyfikowane 
długoterminowe działania na rzecz 
osiągnięcia celu, jakim jest środowisko 
wolne od toksyn;

Or. en

Poprawka 349
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) skuteczne rozwiązanie problemów 
wynikających z połączonego wpływu 
chemikaliów i kwestii bezpieczeństwa 
związanych z zaburzaczami hormonalnymi 
oraz ocenę i mininalizację zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia związanych ze 
stosowaniem substancji niebezpiecznych, 
w tym chemikaliów znajdujących się w 
produktach;

(d) skuteczne rozwiązanie w całości 
odnośnego ustawodawstwie UE
problemów wynikających z połączonego 
wpływu chemikaliów i kwestii 
bezpieczeństwa związanych z 
zaburzaczami hormonalnymi oraz ocenę i
minimalizację zagrożeń dla środowiska i 
zdrowia związanych ze stosowaniem 
substancji niebezpiecznych, w tym 
chemikaliów znajdujących się w 
produktach;

Or. en

Poprawka 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) skuteczne rozwiązanie kwestii 
bezpieczeństwa związanych z 

(e) przegląd i uzupełnienie ram prawnych 
UE dla zapewnienia skutecznego 
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nanomateriałami w ramach spójnego 
podejścia przyjętego w różnych 
przepisach;

rozwiązania kwestii bezpieczeństwa 
związanych z nanomateriałami poprzez 
szczególne rozporządzenie dotyczące 
nanomateriałów oraz w ramach spójnego 
podejścia przyjętego w różnych 
przepisach;

Or. en

Poprawka 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) zdecydowany postęp w 
dostosowywaniu się do skutków zmiany 
klimatu.

(f) zdecydowany postęp w zapobieganiu 
skutkom zmiany klimatu i w
dostosowywaniu się do nich.

Or. en

Poprawka 352
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) znaczną poprawę dostępności i 
dostępu do zdrowej żywności wysokiej 
jakości w UE;

Or. en

Poprawka 353
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera -a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) wdrożenia inicjatyw zawartych w 
białej księdze w sprawie transportu, 
zwłaszcza poprzez dalszą internalizację 
kosztów zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 354
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wdrożenia zaktualizowanej polityki 
unijnej dotyczącej jakości powietrza, 
zgodnej z najnowszą wiedzą naukową, 
oraz środków zwalczania źródeł 
zanieczyszczenia powietrza;

(a) wdrożenia zaktualizowanej polityki 
unijnej dotyczącej jakości powietrza, 
zgodnej z najnowszą wiedzą naukową oraz 
z poszczególnymi warunkami 
geograficznymi i klimatycznymi, oraz 
środków zwalczania źródeł 
zanieczyszczenia powietrza;

Or. it

Poprawka 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wdrożenia zaktualizowanej polityki 
unijnej dotyczącej jakości powietrza, 
zgodnej z najnowszą wiedzą naukową, 
oraz środków zwalczania źródeł 
zanieczyszczenia powietrza;

(a) wdrożenia zaktualizowanej polityki 
unijnej dotyczącej jakości powietrza, 
zgodnej z najnowszą wiedzą naukową,
opracowania unijnej strategii na rzecz 
jakości powietrza wewnątrz budynków
oraz środków zwalczania źródeł 
zanieczyszczenia powietrza;
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Or. en

Poprawka 356
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zwiększenia wysiłków celem
wdrożenia dyrektywy w sprawie wody 
pitnej, zwłaszcza w odniesieniu do 
niewielkich dostawców wody pitnej, oraz
dyrektywy w sprawie wody w 
kąpieliskach;

(c) zagwarantowania powszechnych 
dostaw i oczyszczania wody oraz
zwiększenia wysiłków celem realizacji 
planów odzyskiwania, monitorowania 
i kontroli pochodzenia wody pitnej
i wdrożenia dyrektywy w sprawie wody 
w kąpieliskach;

Or. pt

Poprawka 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) opracowania unijnej strategii dla 
środowiska wolnego od toksyn, przy 
wsparciu ze strony kompleksowej bazy 
wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz 
toksyczności, sprzyjającej wprowadzeniu
substytutów o zrównoważonym 
charakterze;

(d) opracowania do 2018 r. unijnej strategii 
dla środowiska wolnego od toksyn w 
oparciu o środki horyzontalne wdrożone 
do 2015 r. w celu zapewnienia za pomocą 
szczególnych przepisów całego odnośnego 
ustawodawstwa: 1) bezpieczeństwa 
nanomateriałów i podobnych 
zaawansowanych materiałów; 2)
minimalizacji narażenia na działanie 
zaburzaczy hormonalnych; 3)
odpowiednich podejść regulacyjnych w 
zakresie połączonego wpływu 
chemikaliów oraz 4) minimalizacji 
narażenia na działanie chemikaliów w 
produktach, w tym m.in. w produktach 
importowanych, w celu promowania 



AM\931426PL.doc 47/73 PE508.028v01-00

PL

nietoksycznych cyklów materiałowych i 
ograniczenia narażenia na szkodliwe 
substancje wewnątrz budynków. Powinno 
się to odbywać przy wsparciu ze strony 
kompleksowej bazy wiedzy dotyczącej 
ekspozycji na działanie czynników 
chemicznych oraz toksyczności, co 
przyspieszyłoby skuteczne podejmowanie 
decyzji i promowałoby innowacje i rozwój
substytutów o zrównoważonym 
charakterze;

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno wyszczególnić elementy kompleksowej unijnej strategii dla środowiska wolnego 
od toksyn, który to cel jest już zapisany w 6EAP. 7EAP powinien uwzględniać apele 
Parlamentu: w kwietniu 2009 r. wezwał on Komisję do zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkich zastosowań nanomateriałów w terminie 2 lat, zaś w marcu 2013 r. wezwał do 
zminimalizowania narażenia na działanie zaburzaczy hormonalnych. Ponadto strategia 
powinna też dotyczyć połączonego wpływu chemikaliów i ograniczyć narażenie na chemikalia 
znajdujące się w produktach.

Poprawka 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) opracowania unijnej strategii dla 
środowiska wolnego od toksyn, przy 
wsparciu ze strony kompleksowej bazy
wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz 
toksyczności, sprzyjającej wprowadzeniu 
substytutów o zrównoważonym 
charakterze;

(d) opracowania do 2015 r. unijnej strategii 
dla środowiska wolnego od toksyn,
obejmującej krótkoterminowe środki 
zapewniające bezpieczeństwo 
nanomateriałów i podobnych 
zaawansowanych materiałów, 
odpowiednie podejścia do rozwiązania w 
uregulowaniach w zakresie chemikaliów 
problemów wynikających z połączonego 
wpływu chemikaliów, minimalizację 
narażenia na działanie zaburzaczy 
hormonalnych i chemikaliów 
znajdujących się w produktach, w tym 
rozwiązanie m.in. kwestii produktów 



PE508.028v01-00 48/73 AM\931426PL.doc

PL

importowanych, narażenie wewnątrz 
budynków i nietoksyczne cykle 
materiałowe oraz opracowanie działań na 
rzecz realizacji długofalowej wizji 
środowiska wolnego od toksyn. Strategię 
wspiera kompleksowa baza wiedzy 
dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz 
toksyczności, zapewniając przyspieszone i 
skuteczne podejmowanie decyzji oraz 
sprzyjając wprowadzeniu substytutów o 
zrównoważonym charakterze;

Or. en

Poprawka 359
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) opracowania unijnej strategii dla 
środowiska wolnego od toksyn, przy 
wsparciu ze strony kompleksowej bazy 
wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz 
toksyczności, sprzyjającej wprowadzeniu 
substytutów o zrównoważonym 
charakterze;

(d) opracowania do 2015 r. unijnej strategii 
dla środowiska wolnego od toksyn, w tym 
środków horyzontalnych dotyczących 
dokumentacji bezpieczeństwa 
nanomateriałów i podobnych 
zaawansowanych materiałów oraz 
wdrażania uregulowań horyzontalnych w 
zakresie chemikaliów dla zabezpieczenia 
przed połączonym wpływem chemikaliów, 
zminimalizowania narażenia na działanie 
zaburzaczy hormonalnych i zapewnienia 
odpowiedniego zarządzania ryzykiem 
związanym z występowaniem chemikaliów 
w produktach, w tym produktach 
importowanych, oraz opracowania 
środków horyzontalnych zapewniających 
bezpieczeństwo nanomateriałów. Odbywa 
się to przy wsparciu ze strony 
kompleksowej bazy wiedzy dotyczącej 
ekspozycji na działanie czynników 
chemicznych oraz toksyczności, sprzyjając
wprowadzeniu substytutów o 
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zrównoważonym charakterze;

Or. en

Poprawka 360
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) opracowania unijnej strategii dla 
środowiska wolnego od toksyn, przy 
wsparciu ze strony kompleksowej bazy 
wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz 
toksyczności, sprzyjającej wprowadzeniu 
substytutów o zrównoważonym 
charakterze;

(d) opracowania unijnej strategii dla 
środowiska wolnego od toksyn, przy 
wsparciu ze strony kompleksowej bazy 
wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz 
toksyczności, zgromadzonej w miarę 
możliwości przy zastosowaniu 
alternatywnych metod badawczych i 
strategii badań niewykorzystujących 
żywych zwierząt, sprzyjającej 
wprowadzeniu substytutów o 
zrównoważonym charakterze;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele niepewności co do wpływu zaburzaczy hormonalnych, mieszanin chemikaliów i 
nanomateriałów na zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt oraz środowisko. Oceny ryzyka 
należy jednak dokonywać w miarę możliwości za pomocą alternatywnych strategii i metod 
badań niewykorzystujących zwierząt. Wniosek Komisji jest pod tym względem mało 
precyzyjny.

Poprawka 361
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) przyjęcia ogólnounijnej strategii na 



PE508.028v01-00 50/73 AM\931426PL.doc

PL

rzecz opracowania, zatwierdzenia, 
akceptacji i stosowania metod badań 
niewykorzystujących zwierząt w 
kontekście przeglądu ustawodawstwa UE i 
ustanowienia przepisów dla nowych 
technologii takich jak nanotechnologie;

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie ogólnounijnej strategii zagwarantowałoby pełne uwzględnienie skutków 
nowych przepisów w zakresie badań na zwierzętach.

Poprawka 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) przeglądu obowiązujących strategii 
politycznych UE i opracowania nowych 
strategii w dziedzinie nanomateriałów i 
zaawansowanych materiałów, w tym m.in. 
rozwoju odpowiednich narzędzi oceny 
ryzyka, raportów bezpieczeństwa 
chemicznego i ogólnounijnego rejestru 
nanomateriałów;

Or. en

Poprawka 363
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 – akapit drugi – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) wdrażania inicjatyw zawartych w 
białej księdze w sprawie transportu, 
zwłaszcza poprzez dalszą internalizację 
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kosztów zewnętrznych;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zaczerpnięte bezpośrednio z planu działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy (COM(2011)0571 final, s. 24).

Poprawka 364
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

52a. Wszystkie zewnętrzne koszty 
transportu podlegają pełnej internalizacji.

Or. en

Poprawka 365
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

54. Korzyści z dopilnowania rzeczywistego 
wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska są trojakie: 
zapewnienie równych reguł gry dla 
podmiotów gospodarczych działających na 
jednolitym rynku, stymulacja innowacji i 
wspieranie przewagi firm europejskich 
wynikającej z pionierskiej roli w wielu 
sektorach. Koszty związane z 
niepowodzeniem we wdrażaniu 
prawodawstwa są z kolei wysokie –
szacowane na około 50 mld EUR rocznie, 
w tym koszty związane z przypadkami 
naruszeń60. Tylko w 2009 r. miało miejsce 

54. Korzyści z dopilnowania rzeczywistego 
wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska są trojakie: 
zapewnienie równych reguł gry dla 
podmiotów gospodarczych działających na 
jednolitym rynku, stymulacja innowacji i 
wspieranie przewagi firm europejskich 
wynikającej z pionierskiej roli w wielu 
sektorach. Koszty związane z 
niepowodzeniem we wdrażaniu 
prawodawstwa są z kolei wysokie –
szacowane na około 50 mld EUR rocznie, 
w tym koszty związane z przypadkami 
naruszeń60. Tylko w 2009 r. miało miejsce 
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451 przypadków naruszeń związanych z 
prawodawstwem UE w zakresie ochrony 
środowiska. Komisja otrzymuje również 
liczne skargi bezpośrednio od obywateli 
UE, z których wiele mogłoby być lepiej 
obsłużonych na szczeblu państw 
członkowskich lub lokalnym.

451 przypadków naruszeń związanych z 
prawodawstwem UE w zakresie ochrony 
środowiska. Komisja otrzymuje również 
liczne skargi bezpośrednio od obywateli 
UE, z których wiele można by co prawda 
rozpatrzyć na szczeblu państw 
członkowskich lub lokalnym, jednak 
wymagają one nadal mediacji ze strony 
Komisji, a w stosownych przypadkach 
również Trybunału Sprawiedliwości UE.

Or. es

Poprawka 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

55. Poprawa w kwestii wdrażania dorobku 
prawnego UE w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu państw 
członkowskich będzie zatem miała w 
nadchodzących latach najwyższy priorytet.
Pomiędzy państwami członkowskimi i w 
samych państwach występują znaczące 
różnice we wdrażaniu. Konieczne jest 
wyposażenie podmiotów zaangażowanych 
we wdrażanie prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w 
wiedzę i możliwości, aby mogły one 
usprawnić uzyskiwanie korzyści z tego 
prawodawstwa.

55. Poprawa w kwestii wdrażania dorobku 
prawnego UE w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu państw 
członkowskich będzie zatem miała w 
nadchodzących latach najwyższy priorytet.
Pomiędzy państwami członkowskimi i w 
samych państwach występują znaczące 
różnice we wdrażaniu. Konieczne jest 
wyposażenie podmiotów zaangażowanych 
we wdrażanie prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska na szczeblu unijnym,
krajowym, regionalnym i lokalnym w 
wiedzę, narzędzia i możliwości, aby mogły 
one usprawnić uzyskiwanie korzyści z tego 
prawodawstwa.

Or. en

Poprawka 367
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

55. Poprawa w kwestii wdrażania dorobku 
prawnego UE w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu państw 
członkowskich będzie zatem miała w 
nadchodzących latach najwyższy priorytet.
Pomiędzy państwami członkowskimi i w 
samych państwach występują znaczące 
różnice we wdrażaniu. Konieczne jest 
wyposażenie podmiotów zaangażowanych 
we wdrażanie prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w 
wiedzę i możliwości, aby mogły one 
usprawnić uzyskiwanie korzyści z tego 
prawodawstwa.

55. Poprawa w kwestii wdrażania dorobku 
prawnego UE w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu państw 
członkowskich będzie zatem miała 
w nadchodzących latach najwyższy 
priorytet. Pomiędzy państwami 
członkowskimi i w samych państwach 
występują znaczące różnice we wdrażaniu.
Konieczne jest wyposażenie podmiotów 
zaangażowanych we wdrażanie 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w środki 
finansowe, miejsca pracy, wiedzę 
i możliwości, aby mogły one usprawnić 
uzyskiwanie korzyści z tego 
prawodawstwa.

Or. pt

Poprawka 368
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

58. Po drugie UE rozszerzy wymagania w 
dziedzinie kontroli i nadzoru na większą 
liczbę dziedzin prawa UE w zakresie 
środowiska oraz doda do nich 
kompetencje uzupełniające na szczeblu 
UE, dzięki którym można będzie zająć się 
sytuacjami, w których jest rzeczywisty 
powód do niepokoju.

58. Po drugie UE rozwinie sieć IMPEL 
państw członkowskich, dbając o 
odpowiednie długoterminowe wsparcie 
finansowe oraz intensyfikując wymianę 
najlepszych praktyk, także na szczeblu
regionalnym i lokalnym

Or. it

Poprawka 369
Ewald Stadler
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

58. Po drugie UE rozszerzy wymagania w 
dziedzinie kontroli i nadzoru na większą 
liczbę dziedzin prawa UE w zakresie 
środowiska oraz doda do nich kompetencje 
uzupełniające na szczeblu UE, dzięki 
którym można będzie zająć się sytuacjami, 
w których jest rzeczywisty powód do 
niepokoju.

58. Po drugie UE rozszerzy wymagania w 
dziedzinie kontroli i nadzoru na większą 
liczbę dziedzin prawa UE w zakresie 
środowiska oraz doda do nich kompetencje 
uzupełniające na szczeblu UE, dzięki 
którym można będzie zająć się sytuacjami, 
w których jest rzeczywisty powód do 
niepokoju. Z myślą o skuteczności i 
ograniczaniu procedur administracyjnych 
należy zrezygnować z powoływania 
nowych organów UE. Nie należy również 
kwestionować kompetencji krajowych 
organów ochrony środowiska.

Or. de

Poprawka 370
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

59. Po trzecie usprawniony zostanie sposób 
rozpatrywania skarg dotyczących 
wdrażania prawa UE w dziedzinie 
środowiska i stosowania środków 
zaradczych.

59. Po trzecie usprawniony zostanie sposób 
rozpatrywania skarg dotyczących 
wdrażania prawa UE w dziedzinie 
środowiska i stosowania środków 
zaradczych oraz zapewniona zostanie 
większa przejrzystość i lepszy dostęp do 
informacji o składanych skargach.

Or. es

Poprawka 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 59
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

59. Po trzecie usprawniony zostanie sposób 
rozpatrywania skarg dotyczących 
wdrażania prawa UE w dziedzinie 
środowiska i stosowania środków 
zaradczych.

59. Po trzecie, usprawniony zostanie 
sposób rozpatrywania skarg dotyczących 
wdrażania prawa UE w dziedzinie 
środowiska i stosowania środków 
zaradczych, a także zostanie zwiększona 
jego przejrzystość i dostępność.

Or. en

Poprawka 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

60. Po czwarte obywatele UE uzyskają
lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
w kwestiach dotyczących środowiska oraz 
skuteczną ochroną prawną, zgodnie z 
traktatami międzynarodowymi i postępami 
będącymi skutkiem wejścia w życie 
traktatu lizbońskiego oraz niedawnego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
Promowane będzie również rozstrzyganie 
sporów na drodze pozasądowej jako 
alternatywa dla postępowania sądowego.

60. Po czwarte, obywatele UE uzyskają 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości w 
kwestiach dotyczących środowiska oraz 
skuteczną ochroną prawną, zgodnie z
konwencją z Aarhus i innymi traktatami 
międzynarodowymi oraz postępami 
będącymi skutkiem wejścia w życie 
traktatu lizbońskiego oraz niedawnego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
Promowane będzie również rozstrzyganie 
sporów na drodze pozasądowej jako 
alternatywa dla postępowania sądowego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkie filary 
konwencji z Aarhus muszą być włączone do dorobku Unii w dziedzinie polityki ochrony 
środowiska. Jest to zgodne z konkluzjami Rady z dnia 11 czerwca 2012 r.

Poprawka 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė



PE508.028v01-00 56/73 AM\931426PL.doc

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

60a. Po piąte rozwiązania służące 
zaangażowaniu społecznemu w proces 
podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska ulegną wzmocnieniu, przede 
wszystkim dzięki zagwarantowaniu, że 
system oceny oddziaływania na 
środowisko nie będzie umożliwiał 
obchodzenia procedur oceny 
oddziaływania oraz będzie obiektywny 
i niezależny.

Or. lt

Poprawka 374
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

63. Aby zmaksymalizować korzyści 
płynące z prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska, program ma
zagwarantować, że do 2020 r.:

63. Aby zmaksymalizować korzyści 
płynące z prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska, program powinien
zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. it

Poprawka 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) obywatele UE będą mieli dostęp do 
jasnych informacji na temat wdrażania 
prawa UE w zakresie środowiska,

(a) wdrażana jest w pełni konwencja z 
Aarhus zapewniająca obywatelom UE
dostęp do jasnych informacji na temat 
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wdrażania prawa UE w zakresie 
środowiska, udział w niektórych decyzjach 
mających znaczenie dla środowiska oraz 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości,

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 11 czerwca 2012 r. należy w pełni wdrożyć konwencję z 
Aarhus, zapewniając obywatelom pełen dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach 
dotyczących środowiska.

Poprawka 376
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) obywatele UE będą mieli dostęp do 
jasnych informacji na temat wdrażania 
prawa UE w zakresie środowiska,

(a) obywatele UE będą mieli dostęp do 
jasnych informacji na temat wdrażania 
prawa UE w zakresie środowiska; z myślą 
o przejrzystości powinno to obejmować 
dostęp internetowy do streszczenia skarg 
wniesionych do Komisji oraz do 
informacji o stanie zaawansowania 
rozpatrywania przypadków w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wdrażany jest wymóg niezależności 
organów regulacyjnych na szczeblu 
krajowym w zakresie egzekwowania 
prawa ochrony środowiska UE,
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Or. en

Uzasadnienie

W różnych europejskich dyrektywach dotyczących rynku wewnętrznego oraz w orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości figuruje wymóg zagwarantowania przez państwa 
członkowskie niezależności organu regulacyjnego i zapewnienia, że wykonuje on swoje 
uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty (patrz np. art. 39 ust. 4 dyrektywy 
2009/73/WE). Te same wymogi dotyczące organu regulacyjnego należy stosować do 
egzekwowania ustawodawstwa UE w dziedzinie środowiska na szczeblu krajowym.

Poprawka 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zaufanie obywateli do prawa UE w 
zakresie środowiska zostanie umocnione,

(d) zaufanie obywateli do prawa UE 
w zakresie środowiska zostanie umocnione
i będą oni ściślej zaangażowani 
w działania podejmowane w celu 
rozwiązania problemów dotyczących 
środowiska,

Or. lt

Poprawka 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zaufanie obywateli do prawa UE w 
zakresie środowiska zostanie umocnione,

(d) zaufanie obywateli do prawa UE w 
zakresie środowiska i jego egzekwowania
zostanie umocnione,

Or. en
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Poprawka 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) nawiązania porozumień partnerskich w 
sprawie wdrażania przepisów między 
państwami członkowskimi a Komisją,

(b) nawiązania porozumień partnerskich w 
sprawie wdrażania przepisów między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
celu wsparcia państw członkowskich w 
zapobieganiu lub zaradzaniu 
występującym problemom,

Or. en

Poprawka 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) nawiązania porozumień partnerskich w 
sprawie wdrażania przepisów między 
państwami członkowskimi a Komisją,

(b) nawiązania przejrzystych porozumień 
partnerskich w sprawie wdrażania 
przepisów między państwami 
członkowskimi a Komisją,

Or. en

Poprawka 382
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rozszerzenia wiążących kryteriów dla 
skutecznej kontroli i nadzoru ze strony 
państw członkowskich na szerszy zakres 
dziedzin prawa UE w zakresie środowiska 

(c) rozszerzenia wiążących kryteriów dla 
skutecznej kontroli i nadzoru ze strony 
państw członkowskich na szerszy zakres 
dziedzin prawa UE w zakresie środowiska 



PE508.028v01-00 60/73 AM\931426PL.doc

PL

oraz budowy kompetencji uzupełniających 
na szczeblu UE w celu zajęcia się
sytuacjami, w których istnieją rzeczywiste 
powody do niepokoju, przy wsparciu sieci
specjalistów,

przy jednoczesnym rozwijaniu sieci
IMPEL;

Or. it

Poprawka 383
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rozszerzenia wiążących kryteriów dla 
skutecznej kontroli i nadzoru ze strony 
państw członkowskich na szerszy zakres 
dziedzin prawa UE w zakresie środowiska 
oraz budowy kompetencji uzupełniających 
na szczeblu UE w celu zajęcia się 
sytuacjami, w których istnieją rzeczywiste 
powody do niepokoju, przy wsparciu sieci 
specjalistów,

(c) zagwarantowania wiążących kryteriów 
dla skutecznej kontroli i nadzoru ze strony 
państw członkowskich na szerszy zakres 
dziedzin prawa UE w zakresie środowiska 
oraz budowy kompetencji uzupełniających 
na szczeblu UE w celu zajęcia się 
sytuacjami, w których istnieją rzeczywiste 
powody do niepokoju, przy wsparciu sieci 
specjalistów,

Or. en

Poprawka 384
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) stworzenia spójnych i skutecznych 
krajowych mechanizmów rozpatrywania 
skarg w kwestii wdrażania prawa UE w 
zakresie środowiska,

(d) zagwarantowania spójnych i 
skutecznych krajowych mechanizmów 
rozpatrywania skarg w kwestii wdrażania 
prawa UE w zakresie środowiska,

Or. en
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Poprawka 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit drugi – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) przeglądu systemu oceny 
oddziaływania na środowisko, z myślą 
o agwarantowaniu jego obiektywizmu 
i niezależności, oraz praktyk 
normalizacyjnych w państwach 
członkowskich w celu unikania sytuacji, 
w których procedury oceny oddziaływania 
na środowisko można obejść z powodu luk 
w przepisach lub ich niejasności. 

Or. lt

Poprawka 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 63 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) dopilnowania, aby krajowe przepisy 
dotyczące dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości odzwierciedlały 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej oraz wspierania 
pozasądowej drogi rozstrzygania sporów 
jako środka znajdowania ugodowych
rozwiązań dla konfliktów na polu ochrony 
środowiska.

(e) dopilnowania, aby krajowe przepisy 
dotyczące dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości odzwierciedlały 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej oraz wspierania 
pozasądowej drogi rozstrzygania sporów 
jako środka znajdowania skutecznych
rozwiązań dla konfliktów na polu ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Cel priorytetowy 5



PE508.028v01-00 62/73 AM\931426PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel priorytetowy 5: Poprawa dowodów 
stanowiących podstawę polityki ochrony 
środowiska

Cel priorytetowy 5: Poszerzanie wiedzy i
dowodów stanowiących podstawę polityki 
ochrony środowiska

Or. en

Poprawka 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Cel priorytetowy 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel priorytetowy 5: Poprawa dowodów 
stanowiących podstawę polityki ochrony
środowiska

Cel priorytetowy 5: Poszerzanie wiedzy i
dowodów stanowiących podstawę polityki 
ochrony środowiska

Or. en

Poprawka 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

64. Dowody stanowiące podstawę unijnej
polityki ochrony środowiska oparte są na 
monitorowaniu środowiska, danych, 
wskaźnikach i ocenach związanych z 
wdrażaniem prawodawstwa UE, jak 
również na formalnych badaniach 
naukowych oraz inicjatywach 
obywatelskich w dziedzinie nauki.
Dokonał się znaczący postęp w dziedzinie 
wzmacniania tej podstawy dowodowej, 
podnoszenia świadomości i zwiększania 
zaufania decydentów i społeczeństwa do 
podejścia do polityki opartego na

64. Unijna polityki ochrony środowiska
oparta jest na monitorowaniu środowiska, 
danych, wskaźnikach i ocenach 
związanych z wdrażaniem prawodawstwa 
UE, jak również na formalnych badaniach 
naukowych oraz inicjatywach 
obywatelskich w dziedzinie nauki.
Dokonał się znaczący postęp w dziedzinie 
wzmacniania tej bazy wiedzy, podnoszenia 
świadomości i zwiększania zaufania 
decydentów i społeczeństwa do podejścia 
do polityki opartego na wiedzy, co ułatwia 
im zrozumienie skomplikowanych 
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dowodach, co ułatwia im zrozumienie 
skomplikowanych problemów w zakresie 
środowiska i spraw społecznych.

problemów w zakresie środowiska i spraw 
społecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „baza wiedzy”, stosowany przez Komisję w ocenie skutków, jest odpowiedniejszy i 
szerszy od terminu „podstawa dowodowa”.

Poprawka 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

64. Dowody stanowiące podstawę unijnej 
polityki ochrony środowiska oparte są na 
monitorowaniu środowiska, danych, 
wskaźnikach i ocenach związanych z 
wdrażaniem prawodawstwa UE, jak 
również na formalnych badaniach 
naukowych oraz inicjatywach 
obywatelskich w dziedzinie nauki.
Dokonał się znaczący postęp w dziedzinie 
wzmacniania tej podstawy dowodowej, 
podnoszenia świadomości i zwiększania 
zaufania decydentów i społeczeństwa do 
podejścia do polityki opartego na
dowodach, co ułatwia im zrozumienie 
skomplikowanych problemów w zakresie 
środowiska i spraw społecznych.

64. Dowody stanowiące podstawę unijnej 
polityki ochrony środowiska oparte są na 
monitorowaniu środowiska, danych, 
wskaźnikach i ocenach związanych z 
wdrażaniem prawodawstwa UE, jak 
również na formalnych badaniach 
naukowych oraz inicjatywach 
obywatelskich w dziedzinie nauki.
Dokonał się znaczący postęp w dziedzinie 
wzmacniania tej bazy dowodowej, 
podnoszenia świadomości i zwiększania 
zaufania decydentów i społeczeństwa do 
podejścia do polityki opartego na wiedzy, 
co ułatwia im zrozumienie 
skomplikowanych problemów w zakresie 
środowiska i spraw społecznych.

Or. en

Poprawka 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 64
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

64. Dowody stanowiące podstawę unijnej 
polityki ochrony środowiska oparte są na 
monitorowaniu środowiska, danych, 
wskaźnikach i ocenach związanych z 
wdrażaniem prawodawstwa UE, jak 
również na formalnych badaniach 
naukowych oraz inicjatywach 
obywatelskich w dziedzinie nauki.
Dokonał się znaczący postęp w dziedzinie 
wzmacniania tej podstawy dowodowej, 
podnoszenia świadomości i zwiększania 
zaufania decydentów i społeczeństwa do 
podejścia do polityki opartego na 
dowodach, co ułatwia im zrozumienie 
skomplikowanych problemów w zakresie 
środowiska i spraw społecznych.

64. Dowody stanowiące podstawę unijnej 
polityki ochrony środowiska oparte są na 
monitorowaniu środowiska, danych, 
wskaźnikach i ocenach związanych z 
wdrażaniem prawodawstwa UE, jak 
również na formalnych badaniach 
naukowych oraz inicjatywach 
obywatelskich w dziedzinie nauki.
Dokonał się znaczący postęp w dziedzinie 
wzmacniania tej bazy wiedzy i bazy
dowodowej, podnoszenia świadomości i 
zwiększania zaufania decydentów i 
społeczeństwa do podejścia do polityki 
opartego na dowodach, co ułatwia im 
zrozumienie skomplikowanych problemów 
w zakresie środowiska i spraw 
społecznych.

Or. en

Poprawka 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

66. Jednak tempo bieżących postępów i 
niepewność co do prawdopodobnych 
tendencji w przyszłości wymaga dalszych 
kroków w celu utrzymania i wzmocnienia 
tej podstawy dowodowej, aby 
zagwarantować dalsze opieranie się 
polityki unijnej na dogłębnym zrozumieniu 
stanu środowiska, możliwości reagowania i 
ich konsekwencji.

66. Jednak tempo bieżących postępów i 
niepewność co do prawdopodobnych 
tendencji w przyszłości wymaga dalszych 
kroków w celu utrzymania i wzmocnienia 
tej bazy wiedzy, aby zagwarantować dalsze 
opieranie się polityki unijnej na dogłębnym 
zrozumieniu stanu środowiska, możliwości 
reagowania i ich konsekwencji.

Or. en
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Poprawka 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

66. Jednak tempo bieżących postępów i 
niepewność co do prawdopodobnych 
tendencji w przyszłości wymaga dalszych 
kroków w celu utrzymania i wzmocnienia 
tej podstawy dowodowej, aby 
zagwarantować dalsze opieranie się 
polityki unijnej na dogłębnym zrozumieniu 
stanu środowiska, możliwości reagowania i 
ich konsekwencji.

66. Jednak tempo bieżących postępów i 
niepewność co do prawdopodobnych 
tendencji w przyszłości wymaga dalszych 
kroków w celu utrzymania i wzmocnienia 
tej bazy wiedzy i bazy dowodowej, aby 
zagwarantować dalsze opieranie się 
polityki unijnej na dogłębnym zrozumieniu 
stanu środowiska, możliwości reagowania i 
ich konsekwencji.

Or. en

Poprawka 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

68. Dalsze wdrażanie zasady wspólnego 
systemu informacji o środowisku „raz 
wyprodukować, często wykorzystywać” 
oraz wspólnych podejść i standardów 
pozyskiwania i zestawiania informacji 
przestrzennej w ramach systemów 
INSPIRE i GMES pomoże w uniknięciu 
dublowania wysiłków i wyeliminowaniu 
zbędnego obciążenia administracyjnego dla 
organów publicznych, jak miałoby to 
miejsce w przypadku prób włączenia 
zobowiązań w zakresie sprawozdawczości 
do różnych aktów prawnych. Państwa 
członkowskie powinny uczynić informacje 
zebrane w celu oceny wpływu planów, 
programów i projektów na środowisko (np. 
poprzez oceny oddziaływania na 
środowisko lub strategiczne oceny 

68. Dalsze wdrażanie zasady wspólnego 
systemu informacji o środowisku „raz 
wyprodukować, często wykorzystywać” 
oraz wspólnych podejść i standardów 
pozyskiwania i zestawiania informacji 
przestrzennej w ramach systemów 
INSPIRE i Copernicus (znanego wcześniej 
jako GMES), a także innych europejskich 
systemów informacji środowiskowej 
(takich jak BISE i WISE), pomoże w 
uniknięciu dublowania wysiłków i 
wyeliminowaniu zbędnego obciążenia 
administracyjnego dla organów 
publicznych, jak miałoby to miejsce w 
przypadku prób włączenia zobowiązań w 
zakresie sprawozdawczości do różnych 
aktów prawnych. Państwa członkowskie 
powinny uczynić informacje zebrane w 
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oddziaływania) bardziej dostępnymi dla 
społeczeństwa.

celu oceny wpływu planów, programów i 
projektów na środowisko (np. poprzez 
oceny oddziaływania na środowisko lub 
strategiczne oceny oddziaływania) bardziej 
dostępnymi dla społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywna wersja wspólnych poprawek złożonych przez sprawozdawcę.

Poprawka 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

69. Nadal istnieją znaczne luki w wiedzy, a 
niektóre z nich są istotne dla celów 
priorytetowych niniejszego programu.
Zasadnicze znaczenie mają zatem 
inwestycje w dalsze badania w celu 
wypełnienia tych luk, aby zapewnić 
władzom publicznym i przedsiębiorstwom 
solidną podstawę do podejmowania decyzji
w pełni odzwierciedlających korzyści i 
koszty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe. Wyróżniają się cztery 
obszary, w których istnieją luki:

69. Nadal istnieją znaczne luki w wiedzy, a 
niektóre z nich są istotne dla celów 
priorytetowych niniejszego programu.
Zasadnicze znaczenie mają zatem 
inwestycje w dalsze badania w celu 
wypełnienia tych luk, aby zapewnić 
władzom publicznym i przedsiębiorstwom 
solidną znajomość najnowszych danych 
naukowych w pełni odzwierciedlającą
korzyści i koszty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe. Wyróżniają się cztery 
obszary, w których istnieją luki:

Or. en

Poprawka 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Potrzebne są zaawansowane badania w – Potrzebne są zaawansowane badania w 
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celu wypełnienia luk w danych i wiedzy 
oraz odpowiednie narzędzia do 
modelowania, aby lepiej zrozumieć 
skomplikowane kwestie dotyczące zmian 
w środowisku, takie jak zmiana klimatu i 
skutki katastrof, następstwa utraty 
gatunków dla usług ekosystemowych, 
wartości progowe dla środowiska oraz 
ekologiczne punkty krytyczne. Podczas 
gdy dostępne dowody w pełni uzasadniają 
działania zapobiegawcze w tych 
dziedzinach, dalsze badania poziomów 
krytycznych dla planety, zagrożeń 
systemowych i zdolności naszego 
społeczeństwa do poradzenia sobie z nimi 
będą sprzyjać opracowaniu najbardziej 
odpowiednich reakcji. Powinny one 
obejmować inwestycje w wypełnianie luk 
w danych i wiedzy, mapowanie i ocenę 
usług ekosystemowych, zrozumienie roli 
różnorodności biologicznej w ich 
podtrzymywaniu oraz sposobu, w jaki 
usługi te ulegają dostosowaniu do zmiany 
klimatu.

celu wypełnienia luk w danych i wiedzy 
oraz odpowiednie narzędzia do 
modelowania, aby lepiej zrozumieć 
skomplikowane kwestie dotyczące zmian 
w środowisku, takie jak zmiana klimatu i 
skutki katastrof, przetwarzanie 
bioodpadów na obszarach miejskich w 
surowce rolnicze poprzez skuteczne 
oczyszczanie, następstwa utraty gatunków 
dla usług ekosystemowych, wartości 
progowe dla środowiska oraz ekologiczne 
punkty krytyczne. Podczas gdy dostępne 
dowody w pełni uzasadniają działania 
zapobiegawcze w tych dziedzinach, dalsze 
badania poziomów krytycznych dla 
planety, zagrożeń systemowych i zdolności 
naszego społeczeństwa do poradzenia 
sobie z nimi będą sprzyjać opracowaniu 
najbardziej odpowiednich reakcji. Powinny 
one obejmować inwestycje w wypełnianie 
luk w danych i wiedzy, mapowanie i ocenę 
usług ekosystemowych, zrozumienie roli 
różnorodności biologicznej w ich 
podtrzymywaniu oraz sposobu, w jaki 
usługi te ulegają dostosowaniu do zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Przejście na zieloną gospodarkę 
sprzyjającą włączeniu społecznemu 
wymaga należytego uwzględnienia 
wzajemnych powiązań między czynnikami 
społeczno-ekonomicznymi i 
środowiskowymi. Poprawienie 
zrozumienia przez nas wzorców 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji, 
metody dokładniejszego uwzględniania 

– Przejście na zieloną gospodarkę 
sprzyjającą włączeniu społecznemu 
wymaga należytego uwzględnienia 
wzajemnych powiązań między czynnikami 
społeczno-ekonomicznymi i 
środowiskowymi. Poprawienie 
zrozumienia przez nas wzorców 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji, 
metody dokładniejszego uwzględniania 
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kosztów działania bądź jego zaniechania, 
sposobu, w jaki zmiany w zachowaniu 
jednostek i społeczeństwa przynoszą efekty 
dla środowiska oraz wpływu megatrendów 
światowych na środowisko w Europie 
może pomóc w lepszym ukierunkowaniu 
inicjatyw politycznych na poprawę 
efektywności wykorzystania zasobów i 
zmniejszenia presji na środowisko.

kosztów i korzyści z działania bądź jego 
zaniechania, sposobu, w jaki zmiany w 
zachowaniu jednostek i społeczeństwa 
przynoszą efekty dla środowiska oraz 
wpływu megatrendów światowych na 
środowisko w Europie może pomóc w
lepszym ukierunkowaniu inicjatyw 
politycznych na poprawę efektywności 
wykorzystania zasobów i zmniejszenia 
presji na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawienie zrozumienia przez nas wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji powinno 
uwzględniać zarówno koszty, jak i korzyści z działania bądź jego zaniechania.

Poprawka 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nadal niepewne są kwestie dotyczące
wpływu substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego, 
mieszanin, chemikaliów w produktach i 
nanomateriałów na zdrowie ludzi i 
środowisko. Wypełnienie tych luk może 
przyspieszyć podejmowanie decyzji i 
umożliwić dalszy rozwój dorobku 
prawnego w zakresie chemikaliów w celu 
lepszego ukierunkowania działań na 
obszary budzące obawy, stymulując przy 
tym bardziej zrównoważone wykorzystanie
tych substancji. Lepsze zrozumienie 
czynników środowiskowych mających 
wpływ na zdrowie ludzi umożliwiłoby 
podjęcie strategicznych działań 
zapobiegawczych.

– O ile nadal niepewne są kwestie 
dotyczące ogółu konsekwencji zaburzaczy 
hormonalnych, mieszanin, chemikaliów w 
produktach i nanomateriałów dla zdrowia
ludzi i środowiska, najnowsze badania 
wskazują, że zaburzacze hormonalne 
wywierają negatywny wpływ na zdrowie, 
zwłaszcza w odniesieniu do kobiet w ciąży 
i rozwoju dzieci. W pełni uzasadnia to 
działania zapobiegawcze. Ponadto istnieją 
obawy co do potencjalnych konsekwencji 
dla środowiska i zdrowia związanych z 
połączonym wpływem chemikaliów w 
produktach, nanomateriałów i podobnych 
zaawansowanych materiałów. Wdrażanie 
istniejącej wiedzy, uzupełnione 
nieustannym staraniem o uzupełnienie 
pozostałych luk w wiedzy, w tym poprzez 
stosowanie biomonitoringu i monitoringu 
środowiskowego, może przyspieszyć 
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podejmowanie decyzji i umożliwić dalszy 
rozwój dorobku prawnego w zakresie 
chemikaliów w celu lepszego 
ukierunkowania działań na obszary 
budzące obawy, a także pomóc w 
pobudzaniu bardziej zrównoważonego 
podejścia do wykorzystywania tych 
substancji. Lepsze zrozumienie czynników 
środowiskowych i poziomów narażenia
mających wpływ na zdrowie ludzi i 
środowisko umożliwiłoby podjęcie 
strategicznych działań zapobiegawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Jak podkreślono w sprawozdaniu Å. Westlund, przyjętym przez Parlament w marcu 2013 r., 
wiedza naukowa dotycząca w szczególności negatywnych skutków zaburzaczy hormonalnych 
jest już dostępna i wymaga działań oraz stosowania zasady ostrożności. Ponadto należy 
uwzględnić w polityce środowiskowej wiedzę o połączonym wpływie chemikaliów, 
nanomateriałów i podobnych zaawansowanych materiałów oraz należycie zająć się kwestią 
luk w wiedzy.

Poprawka 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nadal niepewne są kwestie dotyczące
wpływu substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego, 
mieszanin, chemikaliów w produktach i 
nanomateriałów na zdrowie ludzi i 
środowisko. Wypełnienie tych luk może 
przyspieszyć podejmowanie decyzji i 
umożliwić dalszy rozwój dorobku 
prawnego w zakresie chemikaliów w celu 
lepszego ukierunkowania działań na 
obszary budzące obawy, stymulując przy 
tym bardziej zrównoważone wykorzystanie 
tych substancji. Lepsze zrozumienie 
czynników środowiskowych mających 

– Mimo coraz większej dostępności wiedzy 
o negatywnych skutkach zaburzaczy 
hormonalnych, zwłaszcza w odniesieniu do 
rozwoju dzieci, co w pełni uzasadnia 
działania zapobiegawcze, nadal niepewne 
są kwestie dotyczące ogółu konsekwencji 
zaburzaczy hormonalnych, mieszanin, 
chemikaliów w produktach i 
nanomateriałów dla zdrowia ludzi i 
środowiska. Wypełnienie tych luk może 
przyspieszyć podejmowanie decyzji i 
umożliwić dalszy rozwój dorobku 
prawnego w zakresie chemikaliów w celu 
lepszego ukierunkowania działań na 
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wpływ na zdrowie ludzi umożliwiłoby 
podjęcie strategicznych działań 
zapobiegawczych.

obszary budzące obawy, stymulując przy 
tym bardziej zrównoważone wykorzystanie 
tych substancji. Lepsze zrozumienie 
czynników środowiskowych mających 
wpływ na zdrowie ludzi umożliwiłoby 
podjęcie strategicznych działań 
zapobiegawczych.

Or. en

Poprawka 400
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nadal niepewne są kwestie dotyczące 
wpływu substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego, 
mieszanin, chemikaliów w produktach i 
nanomateriałów na zdrowie ludzi i 
środowisko. Wypełnienie tych luk może 
przyspieszyć podejmowanie decyzji i 
umożliwić dalszy rozwój dorobku 
prawnego w zakresie chemikaliów w celu 
lepszego ukierunkowania działań na 
obszary budzące obawy, stymulując przy 
tym bardziej zrównoważone wykorzystanie 
tych substancji. Lepsze zrozumienie 
czynników środowiskowych mających 
wpływ na zdrowie ludzi umożliwiłoby 
podjęcie strategicznych działań 
zapobiegawczych.

– Nadal niepewne są kwestie dotyczące 
wpływu substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego, 
mieszanin, chemikaliów w produktach i 
nanomateriałów na zdrowie ludzi i 
środowisko. Państwa członkowskie 
najbardziej zaawansowane w tej 
dziedzinie są proszone o dzielenie się swą 
wiedzą i swymi doświadczeniami na 
szczeblu europejskim, a w razie potrzeby 
po dokonaniu oceny wpływu będą mogły 
wesprzeć zharmonizowane w obrębie Unii 
przepisy mające na celu doskonalenie tej 
wiedzy, zwłaszcza na temat 
nanomateriałów. Wypełnienie istniejących
luk w oparciu o wspólne definicje i 
elementy naukowe dotyczące 
niebezpieczeństwa powiązanego z tymi 
substancjami, a także zachęcanie do 
badań i stosowanie w razie konieczności 
zasady ostrożności oraz zasady 
proporcjonalności może ułatwić
podejmowanie decyzji i umożliwić dalszy 
rozwój dorobku prawnego w zakresie 
chemikaliów w celu lepszego 
ukierunkowania działań na obszary 
budzące obawy, stymulując przy tym 
bardziej zrównoważone wykorzystanie 
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tych substancji. Lepsze zrozumienie 
czynników środowiskowych mających 
wpływ na zdrowie ludzi umożliwiłoby 
podjęcie strategicznych działań 
zapobiegawczych.

Or. fr

Poprawka 401
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nadal niepewne są kwestie dotyczące
wpływu substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego, 
mieszanin, chemikaliów w produktach i 
nanomateriałów na zdrowie ludzi i 
środowisko. Wypełnienie tych luk może 
przyspieszyć podejmowanie decyzji i 
umożliwić dalszy rozwój dorobku 
prawnego w zakresie chemikaliów w celu 
lepszego ukierunkowania działań na 
obszary budzące obawy, stymulując przy 
tym bardziej zrównoważone wykorzystanie 
tych substancji. Lepsze zrozumienie 
czynników środowiskowych mających 
wpływ na zdrowie ludzi umożliwiłoby 
podjęcie strategicznych działań 
zapobiegawczych.

– Nadal niepewne są kwestie dotyczące 
wpływu zaburzaczy hormonalnych, 
mieszanin, chemikaliów w produktach i 
nanomateriałów na zdrowie ludzi i 
środowisko. Wypełnienie tych luk może 
przyspieszyć podejmowanie decyzji i 
umożliwić dalszy rozwój dorobku 
prawnego w zakresie chemikaliów w celu 
lepszego ukierunkowania działań na 
obszary budzące obawy, stymulując przy 
tym bardziej zrównoważone wykorzystanie 
tych substancji. Lepsze zrozumienie 
czynników środowiskowych mających 
wpływ na zdrowie ludzi umożliwiłoby 
podjęcie strategicznych działań 
zapobiegawczych. W miarę możliwości 
należy tego dokonać przy zastosowaniu 
alternatywnych metod badań w celu 
ograniczenia liczby wykorzystywanych 
zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji jest mało precyzyjny, jeżeli chodzi o potrzebę ograniczenia liczby zwierząt 
wykorzystywanych do badań chemikaliów.

Poprawka 402
Giancarlo Scottà
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Dopilnowanie, aby wszystkie sektory 
przyczyniały się do wysiłków w kierunku 
zwalczania zmiany klimatu wymaga 
pełnego przeglądu pomiarów i 
monitorowania gazów cieplarnianych oraz 
zbierania danych ich dotyczących, które to 
dane obecnie w kluczowych sektorach, w 
tym rolnictwie, są niekompletne.

– Dopilnowanie, aby wszystkie sektory 
przyczyniały się do wysiłków w kierunku 
przystosowania się do zmiany klimatu 
wymaga pełnego przeglądu pomiarów i 
monitorowania gazów cieplarnianych oraz 
zbierania danych.

Or. it

Poprawka 403
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 69 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Dopilnowanie, aby wszystkie sektory
przyczyniały się do wysiłków w kierunku
zwalczania zmiany klimatu wymaga 
pełnego przeglądu pomiarów i
monitorowania gazów cieplarnianych oraz 
zbierania danych ich dotyczących, które to 
dane obecnie w kluczowych sektorach, w 
tym rolnictwie, są niekompletne.

– Aby wszystkie sektory mogły się
przyczynić do zwalczania zmiany klimatu, 
należy uzyskać pełny przegląd pomiarów, 
monitorowania i zbierania danych w 
odniesieniu do gazów cieplarnianych.

Or. de

Uzasadnienie

Wskazywanie rolnictwa jako jedynego sektora, w którym rzekomo występują luki w zbieraniu 
danych, nie odpowiada rzeczywistości. Zgodnie z obowiązującymi metodami obliczania emisji 
gazów cieplarnianych sektor rolnictwa ograniczył emisje w całej Europie.

Poprawka 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 70
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

70. Nowe i rodzące się problemy 
wynikające z szybkiego rozwoju 
technologicznego, które wyprzedzają 
politykę, takie jak nanomateriały, 
niekonwencjonalne źródła energii, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla i fale elektromagnetyczne, stanowią 
wyzwania dla zarządzania ryzykiem i 
mogą doprowadzić do konfliktu interesów, 
potrzeb i oczekiwań. To z kolei może 
spowodować zwiększony niepokój w 
społeczeństwie i potencjalną wrogość w 
stosunku do nowych technologii. Potrzebne 
jest zatem zapewnienie szerszej, otwartej 
debaty społecznej na temat zagrożeń w 
zakresie środowiska i możliwych ustępstw, 
jakie jesteśmy skłonni zaakceptować w 
świetle czasem niekompletnych i 
niepewnych informacji dotyczących 
pojawiających się zagrożeń oraz sposobu 
radzenia sobie z nimi. Systematyczne 
podejście do zarządzania ryzykiem w 
zakresie środowiska poprawi zdolność UE 
do identyfikacji postępów 
technologicznych i reakcji na nie w 
odpowiednim czasie przy jednoczesnym 
uspokajaniu społeczeństwa.

70. Nowe i rodzące się problemy 
wynikające z szybkiego rozwoju 
technologicznego, które wyprzedzają 
politykę, takie jak nanomateriały i podobne 
zaawansowane materiały, 
niekonwencjonalne źródła energii, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla i fale elektromagnetyczne, stanowią 
wyzwania dla zarządzania ryzykiem i 
mogą doprowadzić do konfliktu interesów, 
potrzeb i oczekiwań. To z kolei może 
spowodować zwiększony niepokój w 
społeczeństwie i potencjalną wrogość w 
stosunku do nowych technologii. Potrzebne 
jest zatem zapewnienie szerszej, otwartej 
debaty społecznej na temat zagrożeń w 
zakresie środowiska i możliwych ustępstw, 
jakie jesteśmy skłonni zaakceptować w 
świetle czasem niekompletnych i 
niepewnych informacji dotyczących 
pojawiających się zagrożeń oraz sposobu 
radzenia sobie z nimi. Systematyczne 
podejście do zarządzania ryzykiem w 
zakresie środowiska poprawi zdolność UE 
do identyfikacji postępów 
technologicznych i reakcji na nie w 
odpowiednim czasie przy jednoczesnym 
uspokajaniu społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Prawdopodobnie w przyszłości wprowadzane będą nieznane dotąd substancje i materiały, 
dlatego ważne jest zapewnienie, że takie materiały i substancje mogą być uwzględnione 
podobnie jak w przypadku np. nanomateriałów.


