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Poprawka 1
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina o otworzonej hierarchi 
postępowania z odpodami, w której 
ramach składowanie uznaje się za 
najgorszą opcję; podkreśla konieczność 
ograniczania ilości odpoadów przed ich 
gromadzeniem w ramach selektywnej 
zbiórki i recyclingu, w szczególności w 
drodze kompostowania, oraz że w 
ostatecznej fazie procesu należy spalić 
odpady resztkowe, zapobiegając ich 
gromadzeniu na składowiskach;

Or. en

Poprawka 2
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany
w niektórych państwach członkowskich
potencjał odzyskiwania energii z odpadów 
dzięki kierowaniu ich do dalszej obróbki;

1. odnotowuje, że bioodpady stanowią 
znaczącą część odpadów powstających w
miastach oraz że w chwili obecnej mamy 
do czynienia z ogromnym 
niewykorzystanym w niektórych państwach 
członkowskich potencjałem w zakresie
odzyskiwania energii i materiałów 
wtórnych z odpadów dzięki kierowaniu ich 
do dalszej obróbki, a możliwości w tym 
zakresie należy wykorzystać na poziomie 
europejskim, krajowym i lokalnym;

Or. el
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Poprawka 3
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany 
w niektórych państwach członkowskich 
potencjał odzyskiwania energii z odpadów 
dzięki kierowaniu ich do dalszej obróbki;

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany 
w niektórych państwach członkowskich 
potencjał po pierwsze w zakresie 
ponownego wykorzystania bioodpadów 
jako kompostu, lecz również odzyskiwania 
energii z odpadów dzięki kierowaniu ich 
do dalszej obróbki;

Or. nl

Poprawka 4
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany 
w niektórych państwach członkowskich 
potencjał odzyskiwania energii z odpadów 
dzięki kierowaniu ich do dalszej obróbki;

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany 
w wielu państwach członkowskich 
potencjał w zakresie ograniczania ilości, 
selektywnego gromadzenia i 
kompostowania bioodpadów oraz do 
ostatecznego odzyskiwania energii z 
odpadów dzięki kierowaniu ich do dalszej 
obróbki;

Or. en

Poprawka 5
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany 
w niektórych państwach członkowskich 
potencjał odzyskiwania energii z odpadów 
dzięki kierowaniu ich do dalszej obróbki;

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany 
w niektórych państwach członkowskich 
potencjał kierowania odpadów ze 
składowisk do recyclingu umożliwiającego 
odzyskiwanie energii;

Or. en

Poprawka 6
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla rolę, jaką ponownie 
wykorzystane w formie kompostu 
bioodpady mogą odegrać w zwalczaniu 
zmian klimatu oraz degradacji i erozji 
gleb (między innymi poprzez sekwestrację 
dwutlenku węgla); przypomina, że w 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów 
przedstawiono hierarchię postępowania z 
odpadami, jako jasną, podstawową zasadę 
zarządzania odpadami, przy czym ich 
ponowne wykorzystanie zostało uznane za 
istotniejsze od zastosowań prowadzących 
do produkcji energii; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do 
umożliwienia kompostowania odpadów w 
przepisach krajowych oraz nawołuje do 
wymiany najlepszych doświadczeń 
praktycznych w tym zakresie; podkreśla, 
że zharmonizowane standardy, połączone 
ze zintegrowanym podejściem, 
obejmującym cały proces aż po przetwórce 
końcowego oraz stworzone w oparciu o to 
podejście zwiększą zaufanie użytkowników 
końcowych i konsumentów oraz zapewnią 
rozwój europejskiego rynku kompostu 
wysokiej jakości;
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Or. nl

Poprawka 7
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy zwiększyć skalę 
odzyskiwania energii z bioodpadów w UE, 
przyczyniając się do realizacji celów EU 
20-20-20 w zakresie energii odnawialnej, a 
także tych określonych w dyrektywach UE
w sprawie biopaliw i w sprawie jakości 
paliw; przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odnawialnych źródeł energii 
popiera wykorzystanie wszystkich 
rodzajów biomasy, w tym bioodpadów do 
wytwarzania energii, jako odnawialnego 
źródła energii; wzywa zatem państwa 
członkowskie do uwzględnienia 
odzyskiwania energii z części odpadów 
ulegającej biodegradacji w prawodawstwie 
krajowym i usilnie zachęca je do dzielenia 
się najlepszymi praktykami;

2. podkreśla, że należy zwiększyć skalę 
odzyskiwania energii z bioodpadów w UE, 
przyczyniając się do realizacji celów EU 
20-20-20 w zakresie energii odnawialnej, a 
także tych określonych w dyrektywie w 
sprawie jakości paliw; przypomina, że 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii popiera wykorzystanie wszystkich 
rodzajów biomasy, w tym bioodpadów do 
wytwarzania energii, jako odnawialnego 
źródła energii oraz że biopaliwa 
wyprodukowane z odpadów liczą się 
podwójnie jako w odniesieniu do celu, 
jakim jest 10% wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w 
transporcie; wzywa państwa członkowskie 
do uwzględnienia odzyskiwania energii z 
części odpadów ulegającej biodegradacji w 
prawodawstwie krajowym i usilnie zachęca 
je do dzielenia się najlepszymi praktykami;

Or. en

Poprawka 8
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy zwiększyć skalę 
odzyskiwania energii z bioodpadów w UE, 
przyczyniając się do realizacji celów EU 
20-20-20 w zakresie energii odnawialnej, a 

2. podkreśla, że należy zwiększyć 
kierowanie odpadów do ponownej obróbki 
nie zaś na składowiska w UE; zauważa, że
bioodpady mogą przyczynić się do 
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także tych określonych w dyrektywach UE
w sprawie biopaliw i w sprawie jakości 
paliw; przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odnawialnych źródeł energii 
popiera wykorzystanie wszystkich 
rodzajów biomasy, w tym bioodpadów do 
wytwarzania energii, jako odnawialnego 
źródła energii; wzywa zatem państwa 
członkowskie do uwzględnienia 
odzyskiwania energii z części odpadów 
ulegającej biodegradacji w prawodawstwie 
krajowym i usilnie zachęca je do dzielenia 
się najlepszymi praktykami;

realizacji celów w zakresie energii 
odnawialnej, a mianowicie do 20% 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych do roku 2020, a także tych 
określonych w dyrektywie UE w sprawie 
jakości paliw; przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odnawialnych źródeł energii 
popiera wykorzystanie wszystkich 
rodzajów bioodpadów do wytwarzania 
energii, jako odnawialnego źródła energii;
wzywa zatem państwa członkowskie do 
uwzględnienia odzyskiwania energii z 
części odpadów ulegającej biodegradacji w 
prawodawstwie krajowym, jako część 
zintegrowanej polityki hierarchi 
przetwarzania odpadów i usilnie zachęca 
je do dzielenia się najlepszymi praktykami;

Or. en

Poprawka 9
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy zwiększyć skalę 
odzyskiwania energii z bioodpadów w UE, 
przyczyniając się do realizacji celów EU 
20-20-20 w zakresie energii odnawialnej, a 
także tych określonych w dyrektywach UE 
w sprawie biopaliw i w sprawie jakości 
paliw; przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odnawialnych źródeł energii 
popiera wykorzystanie wszystkich 
rodzajów biomasy, w tym bioodpadów do 
wytwarzania energii, jako odnawialnego 
źródła energii; wzywa zatem państwa 
członkowskie do uwzględnienia 
odzyskiwania energii z części odpadów 
ulegającej biodegradacji w prawodawstwie 
krajowym i usilnie zachęca je do dzielenia 
się najlepszymi praktykami;

podkreśla, że należy zwiększyć skalę 
odzyskiwania energii z bioodpadów w UE, 
przyczyniając się do realizacji celów EU 
20-20-20 w zakresie energii odnawialnej,
zwiększając wydajność energetyczną oraz 
zwalczając zmiany klimatu, a także tych 
określonych w dyrektywach UE w sprawie 
biopaliw i w sprawie jakości paliw;
przypomina, że dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii popiera 
wykorzystanie wszystkich rodzajów 
biomasy, w tym bioodpadów do 
wytwarzania energii, jako odnawialnego 
źródła energii; wzywa zatem państwa 
członkowskie do uwzględnienia 
odzyskiwania energii z części odpadów 
ulegającej biodegradacji w prawodawstwie 
krajowym i usilnie zachęca je do dzielenia 
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się najlepszymi praktykami;

Or. el

Poprawka 10
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przedstawienia sposobu, w jaki bioodpady 
mogą się do wykorzystania potencjału 
istniejących źródeł biomasy, z 
uwzględnieniem ich szczególnych 
uwarunkowań geograficznych i 
klimatycznych;

3. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia prawnie wiążących systemów 
selektywnego gromadzenia bioodpadów, 
biologicznego ich przetwarzania oraz 
ponownego wykorzystania kompostu 
zgodnie z surowymi normami jakości dla 
kompostu, biorąc pod uwagę znaczący 
potencjał kompostu i resztek powstałych w 
procesie fermentacji, które mogą 
przyczynić się do ochrony i poprawy 
środowiska, zastąpić nawozy mineralne 
oraz przyczynić się do ochrony klimatu; 
zachęca je do przedstawienia sposobu, w 
jaki bioodpady mogą przyczynić się do 
wykorzystania potencjału istniejących 
źródeł biomasy, z uwzględnieniem ich 
szczególnych uwarunkowań 
geograficznych i klimatycznych;

Or. en

Poprawka 11
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przedstawienia sposobu, w jaki bioodpady

3. wzywa państwa członkowskie do 
przedstawienia sposobu, w jaki energia 
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mogą się do wykorzystania potencjału 
istniejących źródeł biomasy, z 
uwzględnieniem ich szczególnych 
uwarunkowań geograficznych i 
klimatycznych;

wyprodukowana z bioodpadów, w tym 
biogas produkowany w procesie 
fermentacji beztlenowej oraz 
zaawansowane metody produkcji biopaliw
mogą się przyczynić do wykorzystania 
potencjału istniejących źródeł biomasy, z 
uwzględnieniem ich szczególnych 
uwarunkowań geograficznych i 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 12
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaleca, aby państwa członkowskie 
organizowały kampanie zwiększania 
świadomości w mediach i placówkach 
edukacyjnych, pozwalające rozwiązać 
problemy związane z segregowaniem 
odpadów oraz aby zadbały o odpowiednie 
z punktu widzenia przetwarzania energii, 
przetwarzanie odpadów, przyczyniając się 
do zwiększenia znaczenia odpadów i 
utworzenia rynku odzyskanej energii;

Or. en

Poprawka 13
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje konieczność ustanowienia przez 
państwa członkowskie spójnych i stałych 
ram prawnych w celu promowania budowy 

4. uznaje konieczność ustanowienia przez 
państwa członkowskie spójnych i stałych 
ram prawnych w celu promowania
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infrastruktury służącej odzyskiwaniu 
energii z (bio)odpadów;

wdrażania w pełni zintegrowanej polityki 
na rzecz hierarchii postępowania z 
odpadami;

Or. en

Poprawka 14
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje konieczność ustanowienia przez 
państwa członkowskie spójnych i stałych 
ram prawnych w celu promowania budowy 
infrastruktury służącej odzyskiwaniu 
energii z (bio)odpadów;

4. uznaje konieczność ustanowienia przez 
państwa członkowskie spójnych i stałych 
ram prawnych w celu promowania budowy 
infrastruktury służącej kompostowaniu i
odzyskiwaniu energii z (bio)odpadów;

Or. nl

Poprawka 15
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że z myślą o osiągnięciu 
założeń na różnych poziomach 
(zwalczanie ocieplenia klimatu, 
degradacji i erozji gleb; osiągniecie celów 
w zakresie odnawialnych źródeł energii), 
połączenie kompostowania i fermentacji 
selektywnie gromadzonych bioodpadów, 
jeżeli jest to wykonalne, jest 
niezaprzeczalnie rozwiązaniem 
korzystnym i powinno być popierane;

Or. nl
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Poprawka 16
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla fakt, że w wielu państwach 
członkowskich już istnieje niezbędna
infrastruktura, ale konieczne są zachęty 
finansowe na szczeblu krajowym w celu 
utworzenia i ustanowienia potencjalnych 
rynków biogazu i biopaliwa związanych z 
bioodpadami;

5. podkreśla fakt, że w wielu państwach 
członkowskich już istnieje infrastruktura,
taka jak np. gazociągi, ale konieczne są 
zachęty finansowe na szczeblu krajowym 
w celu utworzenia i ustanowienia 
potencjalnych rynków biogazu i biopaliwa 
związanych z bioodpadami;

Or. en

Poprawka 17
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla fakt, że w wielu państwach 
członkowskich już istnieje niezbędna 
infrastruktura, ale konieczne są zachęty
finansowe na szczeblu krajowym w celu 
utworzenia i ustanowienia potencjalnych 
rynków biogazu i biopaliwa związanych z 
bioodpadami;

5. podkreśla fakt, że w wielu państwach 
członkowskich już istnieje niezbędna 
infrastruktura, ale konieczne są zachęty na 
szczeblu krajowym w celu utworzenia i
ustanowienia potencjalnych rynków 
biogazu, bioenergii i biopaliwa powstałych 
z bioodpadów;

Or. en

Poprawka 18
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla fakt, że w wielu państwach 5. podkreśla fakt, że w wielu państwach 
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członkowskich już istnieje niezbędna 
infrastruktura, ale konieczne są zachęty 
finansowe na szczeblu krajowym w celu 
utworzenia i ustanowienia potencjalnych 
rynków biogazu i biopaliwa związanych z 
bioodpadami;

członkowskich już istnieje niezbędna 
infrastruktura, ale konieczne są zachęty 
finansowe na szczeblu krajowym w celu 
utworzenia i ustanowienia potencjalnych 
rynków kompostu, biogazu i biopaliwa 
związanych z bioodpadami;

Or. nl

Poprawka 19
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca władze regionalne i lokalne do 
wykorzystywania istniejących 
zdecentralizowanych instalacji lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia oraz do 
korzystania z funduszy strukturalnych do 
finansowania instalacji do produkcji 
energii z odpadów i odzyskiwania energii z 
bioodpadów, tak aby jak największa ilość 
odpadów podlegała dalszej obróbce;

6. uwzględniając wymóg zgodności z 
normami wynikającymi z przepisów 
dyrektywy w sprawie spalania odpadów 
zachęca władze regionalne i lokalne do 
wykorzystywania istniejących 
zdecentralizowanych instalacji lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia oraz do 
korzystania z funduszy strukturalnych do 
finansowania instalacji do produkcji 
energii z odpadów i odzyskiwania energii z 
bioodpadów, tak aby jak największa ilość 
odpadów podlegała dalszej obróbce;

Or. en

Poprawka 20
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca władze regionalne i lokalne do 
wykorzystywania istniejących 
zdecentralizowanych instalacji lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia oraz do 

6. zachęca władze regionalne i lokalne do 
wykorzystywania istniejących 
zdecentralizowanych instalacji lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia oraz do 
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korzystania z funduszy strukturalnych do 
finansowania instalacji do produkcji 
energii z odpadów i odzyskiwania energii z 
bioodpadów, tak aby jak największa ilość 
odpadów podlegała dalszej obróbce;

korzystania z funduszy strukturalnych do 
finansowania instalacji do kompostowania
i odzyskiwania energii z bioodpadów, tak 
aby jak największa ilość odpadów 
podlegała dalszej obróbce;

Or. nl

Poprawka 21
Romana Jordan Cizelj

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża przekonanie, że rozdrabniarki 
odpadów spożywczych połączone z 
komunalnymi systemami kanalizacji są 
jedną z możliwości ograniczenia 
składowania odpadów i poddawania ich 
dalszej obróbce oraz produkowania 
biogazu z bioodpadów;

Or. en

Poprawka 22
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla konieczność udzielenia 
zakładom przetwarzającym odpady na 
energię i innym instalacjom służącym
odzyskiwaniu energii z bioodpadów takich 
samych warunków dostępu do sieci 
elektroenergetycznej, co w przypadku 
innych odnawialnych źródeł energii;

7. zauważa, że zakłady przetwarzające
odpady na energię i inne instytucje służące
odzyskiwaniu energii z bioodpadów
korzystają z takich samych warunków 
dostępu do sieci elektroenergetycznej i 
gazociągów, jak w przypadku innych 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en
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Poprawka 23
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie tworzenia rynku 
bioodpadów w UE poprzez poprawę 
zarządzania bioodpadami o korzystnym 
działaniu na środowisko (oszczędność 
zasobów, materia organiczna, składniki 
odżywcze), łagodzącego zmiany klimatu 
(składowanie dwutlenku węgla w podłożu, 
produkowanie energii odnawialnej), oraz 
o korzystnym działaniu na gleby (walka z 
pustynnieniem, żyzność gleb, ograniczone 
wykorzystanie pestycydów, ograniczone 
potrzeby w zakresie nawadniania);

Or. en

Poprawka 24
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla wyjątkowe korzyści dla 
środowiska naturalnego płynące z 
wytwrzania z bioodpadów paliw 
stosowanych w sektorze transportowym; w 
związku z tym wzywa do uznawania 
biopaliw produkowanych z bioodpadów 
jako przyczyniających się do realizacji 
celów związanych z recyclingiem; wzywa 
do takiego samego definiowania 
bioodpadów w ramowej dyrektywie w 
sprawie odpadów oraz w dyrektywie w 
sprawie odnawialnych źródeł energii, 
jeżeli to konieczne w drodze 
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wspólnotowego procesu legislacyjnego;

Or. en

Poprawka 25
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że ramy prawne powinny 
bez wątpienia obejmować selektywne 
gromadzenie bioodpadów, ponieważ 
niezbędne jest zagwarantowanie,, że 
kompostowanie czy fermentacja 
bioodpadów (lub połączenie obu 
procesów) prowadzi do wytworzenia 
wysokiej jakości produktu, który można 
bezpiecznie wykorzystywać do użyźniania 
gleb; wyraża przekonanie o konieczności 
stworzenia zachęt finansowych 
pozwalających na powszechniejsze 
stosowanie selektywnego gromadzenia 
odpadów i utrzymanie tendencji w tym 
zakresie.

Or. nl

Poprawka 26
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję by w ramach oceny 
wpływu wypracowała ulepszone metody 
zarządzania bioodpadami w zakresie 
recyclingu selektywnie gromadzonych 
bioodpadów, korzystnego dla rolnictwa i 
środowiska wykorzystania 
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kompostowania, mechanicznego/ 
biologicznego przetwarzania odpadów, 
oraz wykorzystania bioodpadów do 
produkcji energii; powyższa ocena 
wpływu powinna stanowi podstawę do 
przygotowania nowych wspólnotowych 
ram prawnych dotyczących odpadów 
ulegających biodegradacji;

Or. en

Poprawka 27
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że należy uwzględnić 
wszystkie rodzaje bioodpadów, by 
promować produkcję kompostu oraz 
odzyskiwanie energii ze wszystkich 
rodzajów odpadów; Odpady 
biodegradowalne to nie tylko bioodpady, 
lecz również osady ściekowe oraz ta część 
odpadów wytwarzanych przez 
gospodarstwa domowe, która ulega 
fermentacji (zabrudzony albo 
nieposegregowany papier lub tektura, 
niektóre tekstylia, itd.).

Or. fr

Poprawka 28
Romana Jordan Cizelj

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie wzmacniania 
świadomości i akceptacji społeczeństwa w 
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zakresie nowych rodzajów energii o 
niskiej emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 29
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. dochodzi do wniosku, że aby osiągnąć 
powyższe cele, istnieje potrzeba 
wprowadzenia oddzielnej dyrektywy w 
sprawie rzetelnego i zrównoważonego 
zarządzania odpadami ulegającymi 
biodegradacji i przetwarzania ich; 
podkreśla, że wyłącznie dyrektywa może 
zapewnić jednakowe reguły gry, a przede 
wszystkim posłużyć jako solidna podstawa 
prawna pozwalająca stworzyć 
odpowiednie warunki do inwestowania, co 
ma zasadnicze znaczenie w zachęcaniu 
podmiotów prywatnych i publicznych do 
podejmowania koniecznych inwestycji –
inwestycji które mogą mieć zasadnicze 
znaczenie;

Or. nl

Poprawka 30
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zauważa, że przyszłe ramy 
wspólnotowe dostarczą wielu państwom 
członkowskim wskazówek prawnych oraz 
wyjaśnień i zachęcą je do inwestowania w 
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zarządzanie odpadami; w związku z tym 
wzywa Komisję do promowania 
niezbędnych instrumentów finansowych 
przeznaczonych dla państw 
członkowskich, które muszą tworzyć 
projekty strategiczne w zakresie 
bioodpadów;

Or. en

Poprawka 31
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa Komisję do dalszego 
angażowania się w padania nad metodami 
przetwarzania bioodpadów, aby we 
właściwszy sposób ocenić pozytywny 
wpływ na gleby, jak również odzyskiwanie 
energii oraz wpływ na środowisko;

Or. en


