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Poprawka 1
Sonia Alfano

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne,

Or. en

Poprawka 2
Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała i uznała za dopuszczalne 114 
petycji w sprawie domniemanych naruszeń 
owych ram regulacyjnych w latach 2004-
2010 z następujących państw 
członkowskich: Włoch, Grecji, Francji, 
Hiszpanii, Irlandii (ponad 10 petycji), 
Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Polski, 
Rumunii, Niemiec (3-10 petycji), Austrii, 
Węgier, Litwy, Malty, Portugalii i Słowacji
(po 1 petycji),

A. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała i uznała za dopuszczalne 114 
petycji w sprawie domniemanych naruszeń 
owych ram regulacyjnych w latach 2004-
2010 z następujących państw 
członkowskich: Włoch, Grecji, Francji, 
Hiszpanii, Irlandii (ponad 10 petycji z 
każdego z tych krajów), Bułgarii, Wielkiej 
Brytanii, Polski, Rumunii, Niemiec (3-10 
petycji z każdego z tych krajów), Austrii, 
Węgier, Litwy, Malty, Portugalii i Słowacji
(po 1 petycji);

Or. en

Poprawka 3
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że petycje dotyczące
ochrony środowiska niezmiennie zajmują
pierwsze miejsce pod względem 
liczebności wśród otrzymanych petycji, a 
petycje w sprawie odpadów tworzą
całkiem sporą podgrupę, oraz mając na 
uwadze, że kwestia odpadów dotyka 
bezpośrednio obywateli w całej UE, 
szczególnie w odniesieniu do procedury
wydawania zezwoleń na nowe obiekty 
gospodarowania odpadami lub eksploatację
już istniejących, pojawiają się także obawy
związane z ogólnym gospodarowaniem
odpadami,

C. mając na uwadze, że petycje dotyczące
podstawowej ochrony środowiska i 
zdrowia niezmiennie zajmują pierwsze 
miejsce pod wzglądem liczebności wśród 
otrzymanych petycji, a petycje w sprawie 
odpadów tworzą całkiem sporą podgrupą, 
oraz mając na uwadze, że kwestia odpadów 
dotyka obywateli bezpośrednio i to w całej 
UE, szczególnie w odniesieniu do prawa 
Unii Europejskiej w zakresie podstawowej 
ochrony zdrowia publicznego i 
środowiska, które przewiduje procedurę
wydawania zezwoleń na nowe obiekty 
gospodarowania odpadami lub eksploatację
już istniejących i z którym wiążą się także 
obawy co do ogólnego gospodarowania
odpadami;

Or. en

Poprawka 4
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że najbardziej 
aktualne dane z Eurostatu (2009) 
wykazują, że obywatele UE wytwarzają 
rocznie średnio 513 kg odpadów; wiele 
nowych państw członkowskich jest poniżej 
tej średniej, a najbardziej 
uprzemysłowione kraje znajdują się na 
czele tego zestawienia,

skreślony

Or. en



AM\871710PL.doc 5/38 PE467.326v01-00

PL

Poprawka 5
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że te kraje, które 
produkują najwięcej odpadów wykazują 
najwyższe poziomy recyklingu, 
kompostowania i spalania odpadów w 
celu uzyskiwania energii, zbliżając się lub 
osiągając zerowy stopień składowania 
odpadów, natomiast te państwa 
członkowskie, które produkują średnio 
najmniej odpadów, znajdują się wśród 
krajów składujących najwięcej odpadów i 
wykazują o wiele niższy poziom 
recyklingu, a nawet spalania,

skreślony

Or. en

Poprawka 6
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

F a. mając na uwadze, że niektóre 
spalarnie nie dysponują odpowiednią 
infrastrukturą umożliwiającą segregację i 
przetwarzanie odpadów; mając na 
uwadze, że najwyraźniej nie ma jasnych 
ograniczeń co do rodzajów spalanych 
odpadów i że toksyczne pyły będące 
wynikiem spalania wciąż budzą niepokój;

Or. en

Poprawka 7
Sonia Alfano
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Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

G a. mając na uwadze, że dyrektywa 
2008/99/WE w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne określa 
minimalną liczbę poważnych wykroczeń w 
dziedzinie środowiska i nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 
wprowadzenia bardziej odstraszających 
sankcji karnych za tego typu wykroczenia 
w przypadku, gdy zostały one popełnione 
celowo lub wskutek rażącego 
zaniedbania;

Or. en

Poprawka 8
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

H a. mając na uwadze, że w niektórych 
regionach, np. w Kampanii we Włoszech, 
postępy w zakresie zmniejszania ilości 
odpadów oraz recyklingu odpadów z 
gospodarstw domowych są minimalne, a 
odpady z gospodarstw domowych i inne 
odpady są nadal wywożone na 
składowiska bez segregacji, a w 
niektórych przypadkach najwyraźniej 
mieszane z różnymi rodzajami odpadów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 9
Bairbre de Brún
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Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że odpadami z 
gospodarstw domowych należy 
gospodarować zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami polegającą na 
zapobieganiu powstawaniu odpadów, 
redukcji ich ilości, ponownym 
wykorzystywaniu, recyklingu i odzysku 
odpadów (np. energia), oraz ich 
unieszkodliwianiu, zgodnie z art. 4 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów,

J. mając na uwadze, że odpadami z 
gospodarstw domowych należy 
gospodarować zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami polegającą na 
zapobieganiu powstawaniu odpadów, 
redukcji ich ilości, ponownym 
wykorzystywaniu, recyklingu, odzysku 
odpadów (np. energia), oraz ich 
unieszkodliwianiu, zgodnie z art. 4 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów;

Or. en

Poprawka 10
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że Europa efektywnie 
wykorzystująca zasoby jest jednym z 
głównych celów strategii Europa 2020, a 
na mocy dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów wprowadzono docelowy poziom 
w zakresie recyklingu odpadów 
komunalnych w wysokości 50%, który 
wszystkie państwa członkowskie muszą 
osiągnąć do 2020 r.,

K. mając na uwadze, że Europa efektywnie 
wykorzystująca zasoby jest jednym z 
głównych celów strategii Europa 2020, a 
na mocy dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów wprowadzono docelowy poziom 
w zakresie recyklingu odpadów 
komunalnych w wysokości 50%, który 
wszystkie państwa członkowskie muszą 
osiągnąć do 2020 r., a także mając na 
uwadze fakt, że przekształcenie UE w 
ekologiczną gospodarkę obiegową, która 
wykorzystuje odpady jako zasoby, wpisuje 
się w istotny sposób w realizację celu 
polegającego na efektywnym korzystaniu 
z zasobów;

Or. en
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Poprawka 11
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że brak zasobów 
finansowych i nieskuteczne procedury 
administracyjne stanowią dwie z 
głównych przyczyn niepowodzenia w 
ustanowieniu planu gospodarowania 
odpadami zgodnie z dyrektywą ramową w 
sprawie odpadów,

L. mając na uwadze, że jest kilka
powodów, dla których nie udało się 
ustanowić planu gospodarowania 
odpadami zgodnie z dyrektywą ramową w 
sprawie odpadów, a mianowicie brak 
wdrażania i egzekwowania, odpowiednio 
przeszkolonego personelu na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, koordynacji na 
poziomie krajowym, systemu grzywien 
oraz odpowiednich kontroli na szczeblu 
UE;

Or. en

Poprawka 12
Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że brak zasobów 
finansowych i nieskuteczne procedury 
administracyjne stanowią dwie z głównych 
przyczyn niepowodzenia w ustanowieniu 
planu gospodarowania odpadami zgodnie z 
dyrektywą ramową w sprawie odpadów,

L. mając na uwadze, że przydzielenie 
niewystarczających zasobów finansowych 
i nieskuteczne procedury administracyjne
uznano za dwie główne przyczyny
niepowodzenia w ustanowieniu planu 
gospodarowania odpadami zgodnie z 
dyrektywą ramową w sprawie odpadów;

Or. en

Poprawka 13
Margrete Auken
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Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że brak zasobów 
finansowych i nieskuteczne procedury 
administracyjne stanowią dwie z głównych 
przyczyn niepowodzenia w ustanowieniu 
planu gospodarowania odpadami zgodnie z 
dyrektywą ramową w sprawie odpadów,

L. mając na uwadze, że brak zasobów 
finansowych i nieskuteczne procedury 
administracyjne stanowią dwie z głównych 
przyczyn niepowodzenia w ustanowieniu 
planu gospodarowania odpadami zgodnie z 
dyrektywą ramową w sprawie odpadów, 
przez co pomija się możliwości, jakie 
stwarza dobre gospodarowanie odpadami 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i innego wpływu na 
środowisko oraz zmniejszenia zależności 
Europy od importu surowców 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 14
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że ważnym 
czynnikiem, o którym często się zapomina, 
jest możliwość stworzenia w sektorze 
recyklingu nawet 0,5 mln miejsc pracy, 
ponieważ niektóre rodzaje odpadów 
stanowią zasoby produktywne, które mogą 
przyczynić się do zwiększenia równowagi 
środowiskowej,

M. mając na uwadze, że ważnym 
czynnikiem, o którym często się zapomina, 
jest możliwość stworzenia w sektorze 
recyklingu nawet 0,5 mln miejsc pracy, 
ponieważ niektóre rodzaje odpadów 
stanowią zasoby produktywne, które mogą 
przyczynić się do zwiększenia równowagi 
środowiskowej oraz do przejścia na 
gospodarkę ekologiczną;

Or. en

Poprawka 15
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że gospodarowanie
bioodpadami w UE znajduje się wciąż w 
stadium początkowym i że należy rozwijać 
obecne instrumenty legislacyjne, a 
technologie uczynić bardziej wydajnymi,

N. mając na uwadze, że technologia 
służąca wykorzystywaniu gospodarowania
bioodpadami w UE jest dostępna i stosuje 
się ją w Danii, Belgii i Holandii, należy 
rozwijać obecne instrumenty legislacyjne,
aby bioodpady stały się częścią 
biogospodarki;

Or. en

Poprawka 16
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt P a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

P a. mając na uwadze, że zgodnie 
z konwencją z Aarhus obywatele mają 
prawo do uzyskiwania informacji na 
temat sytuacji na zamieszkiwanym przez 
nich terenie, a obowiązkiem władz jest 
udzielanie takich informacji oraz 
motywowanie obywateli do wypracowania 
odpowiedzialnego podejścia 
i odpowiedzialnych zachowań; mając na 
uwadze, że zgodnie z dyrektywą 
2003/35/WE państwa członkowskie 
dopilnowują, aby społeczeństwo 
otrzymywało na wczesnym etapie realne 
możliwości uczestnictwa w 
przygotowywaniu i modyfikowaniu lub 
rewidowaniu wymagających opracowania 
planów lub programów;

Or. en
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Poprawka 17
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt S a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

S a. mając na uwadze, że nielegalna 
utylizacja odpadów stała się również 
przedmiotem działalności 
zorganizowanych grup przestępczych, co 
rodzi pytania na temat roli właściwych 
organów, a w przypadku odpadów 
przemysłowych przedmiotem zmowy w 
sektorze przemysłu;

Or. en

Poprawka 18
Sonia Alfano

Projekt rezolucji
Punkt S a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

S a. mając na uwadze, że nielegalna 
utylizacja odpadów stała się również 
przedmiotem działalności 
zorganizowanych grup przestępczych, co 
rodzi pytania na temat roli 
odpowiedzialnych organów, a w 
przypadku odpadów przemysłowych 
przedmiotem zmowy w sektorze 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 19
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt T preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że obecne procedury 
monitoringu i kontroli w celu zapewnienia, 
że odpady z gospodarstw domowych nie są 
zanieczyszczone odpadami toksycznymi, 
są czasami słabe lub nawet nie ma ich 
wcale, co prowadzi do skażenia składowisk 
odpadów i spalarni; mając na uwadze, że 
trzeba podkreślić, iż usuwanie odpadów 
toksycznych za pomocą spalania w 
instalacjach przeznaczonych do spalania 
odpadów z gospodarstw domowych jest 
kategorycznie zabronione,

T. mając na uwadze, że obecne procedury 
monitoringu i kontroli w celu zapewnienia, 
że odpady z gospodarstw domowych nie są 
zanieczyszczone odpadami toksycznymi, 
są czasami słabe lub nawet nie ma ich 
wcale, co prowadzi do skażenia składowisk 
odpadów i spalarni;

Or. en

Poprawka 20
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt V preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że jako jeden z 
głównych czynników odpowiedzialnych za 
ten stan rzeczy zidentyfikowano brak 
świadomości, potencjału 
administracyjnego i finansowych lub 
innych zasobów na szczeblu lokalnym,

V. mając na uwadze, że jako jeden z 
głównych czynników odpowiedzialnych za 
ten stan rzeczy zidentyfikowano brak
informacji i świadomości, potencjału 
administracyjnego i środków finansowych 
lub innych zasobów na szczeblu lokalnym,

Or. fr

Poprawka 21
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Punkt X preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

X. mając na uwadze, że koszt złego X. mając na uwadze, że koszt złego 
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gospodarowania odpadami jest wysoki, a 
wysyłanie nadmiaru odpadów z jednego 
regionu do innego jest bardzo kosztowne 
(w jednym przypadku szacuje się, że 
spowodowało to koszty rzędu 1,1 mld 
EUR),

gospodarowania odpadami jest wysoki 
oraz że dzięki realizacji pełnego cyklu w 
ramach systemu terytorialnego możliwe 
jest poczynienie dużych oszczędności,

Or. it

Poprawka 22
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt A F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AF. mając na uwadze, że postępowanie na 
drodze sądowej może zostać wszczęte 
tylko po zatwierdzeniu projektu przez 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że obywatelom trudno zrozumieć, że UE 
nie może interweniować do czasu 
zakończenia całej procedury i wydania 
zezwolenia,

AF. mając na uwadze, że postępowanie na 
drodze sądowej może zostać wszczęte 
tylko po zatwierdzeniu projektu przez 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że obywatelom trudno zrozumieć, że UE 
nie może interweniować do czasu 
zakończenia całej procedury i
zatwierdzenia projektu przez państwa 
członkowskie,

Or. fr

Poprawka 23
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Punkt A G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AG. mając na uwadze, że obywatele często 
wyrażają swoje zaniepokojenie podczas 
konsultacji społecznych i oceny
oddziaływania na środowisko,

AG. mając na uwadze, że kwestie 
poruszane przez obywateli podczas 
konsultacji społecznych i ocen
oddziaływania na środowisko dotyczących 
terenów przeznaczonych na realizację 
nowych składowisk często dotyczą 
domniemanych naruszeń obszarów 



PE467.326v01-00 14/38 AM\871710PL.doc

PL

chronionych, jak w przypadku 
składowiska w Parku Narodowym 
Wezuwiusz, czyli obaw związanych z 
negatywnym wpływem na zdrowie i dobre 
samopoczucie,

Or. it

Poprawka 24
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Punkt A H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AH. mając na uwadze, że planowane 
lokalizacje nowych składowisk odpadów 
są często kwestionowane, ponieważ 
składający petycje uważają, że 
proponowane miejsce zakłóca 
funkcjonowanie przyrodniczych lub 
kulturowych stref chronionych, co 
obrazują petycje dotyczące planów 
otwarcia nowego składowiska odpadów w 
parku narodowym Wezuwiusz,

skreślony

Or. it

Poprawka 25
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt A H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AH. mając na uwadze, że planowane 
lokalizacje nowych składowisk odpadów 
są często kwestionowane, ponieważ 
składający petycje uważają, że 
proponowane miejsce zakłóca 
funkcjonowanie przyrodniczych lub 
kulturowych stref chronionych, co obrazują 

AH. mając na uwadze, że planowane 
lokalizacje nowych składowisk odpadów 
są często kwestionowane, ponieważ 
składający petycje uważają, że 
proponowane miejsce zakłóca 
funkcjonowanie przyrodniczych lub 
kulturowych stref chronionych, co obrazują 
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petycje dotyczące planów otwarcia nowego 
składowiska odpadów w parku narodowym 
Wezuwiusz,

petycje dotyczące planów otwarcia nowego 
składowiska odpadów w Parku 
Narodowym Wezuwiusz; mając na 
uwadze, że wręcz przeciwnie należy 
niezwłocznie zamknąć obecne 
składowisko znajdujące się w parku 
narodowym, oczyścić teren i przywrócić 
jego wcześniejszy stan;

Or. en

Poprawka 26
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Punkt A I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AI. mając na uwadze, że obywatele 
obawiają się negatywnych skutków dla 
swego zdrowia i samopoczucia, co 
częściowo tłumaczy niektóre z elementów 
kampanii przeciw planowanym 
lokalizacjom proponowanym przez organy 
publiczne dla spalarni lub nowych 
składowisk odpadów,

skreślony

Or. it

Poprawka 27
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Punkt A O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AO. mając na uwadze, iż przypomina się, 
że składowanie odpadów powinno być 
rozważane jako rozwiązanie stosowane
jedynie w ostateczności; mając na uwadze, 
że władze publiczne w niektórych 
państwach członkowskich, które nie 

AO. mając na uwadze, iż przypomina się, 
że składowanie odpadów powinno być 
rozwiązaniem stosowanym jedynie w 
ostateczności; mając na uwadze, że władze 
publiczne w niektórych państwach 
członkowskich, które nie dorównują innym 
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dorównują innym państwom w zakresie 
zapobiegania powstawania odpadom, ich 
recyklingu i ponownego wykorzystywania, 
mogą być pod presją, by powiększać 
istniejące – nawet niezgodne z wymogami 
– składowiska lub otwierać nowe w 
krótkim okresie, jako sposób na 
pozbywanie się odpadów,

państwom w zakresie zapobiegania 
powstawania odpadom, ich recyklingu i 
ponownego wykorzystywania, mogą być 
pod presją, by powiększać istniejące –
nawet niezgodne z wymogami –
składowiska lub otwierać nowe w krótkim 
okresie, jako sposób na pozbywanie się 
odpadów,

Or. it

Poprawka 28
Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Punkt A P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AP. mając na uwadze, że wykorzystywanie 
spalarni odzyskujących energię w tym 
procesie, które znajdują się nisko w 
hierarchii postępowania z odpadami, jest 
powszechnie uznawane i akceptowane 
przez obywateli w krajach, które osiągnęły 
wysoki stopień zgodności z dyrektywą 
ramową w sprawie odpadów, oraz że
wskutek tego kraje, które do tej pory nie 
stosują spalania mogą uznać to za 
konieczne i korzystne w celu uporania się z 
nagromadzonymi zaległościami,

AP. mając na uwadze, że wykorzystywanie 
spalarni odzyskujących energię w tym 
procesie, które znajdują się nisko w 
hierarchii postępowania z odpadami, jest 
powszechnie uznawane i akceptowane 
przez obywateli w części krajów, które 
osiągnęły wysoki stopień zgodności z 
dyrektywą ramową w sprawie odpadów, 
oraz że kraje, które do tej pory nie stosują 
spalania, mogą się na nie zdecydować w 
celu uporania się z nagromadzonymi 
zaległościami;

Or. en

Poprawka 29
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt A T preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AT. mając na uwadze, że na miejsce 
budowy spalarni władze publiczne często 

AT. mając na uwadze, że ze względu na 
powstawanie spalarni mieszkańcy 
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wybierają obszary, w których już 
występuje duże zanieczyszczenie powietrza 
i że nie należy ignorować skutków 
łącznych dla zdrowia mieszkańców takich 
obszarów; mając na uwadze, że często nie 
poszukuje się alternatywnych sposobów 
utylizacji odpadów i wytwarzania energii,
np. poprzez metanizację,

zainteresowanych obszarówsą 
zaniepokojeni skutkami emisji oraz że nie 
należy ignorować skutków łącznych dla 
zdrowia mieszkańców takich obszarów; 
mając również na uwadze, że w niektórych 
przypadkach mało uwagi poświęca się
poszukiwaniu alternatywnych sposobów 
utylizacji odpadów i wytwarzaniu energii;

Or. en

Poprawka 30
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Punkt A T a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AT a. mając na uwadze, że mimo wszystko 
spalanie odpadów w celu wytworzenia 
energii stanowi mniej oszczędny sposób 
gospodarowania odpadami niż 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i odzyskiwanie odpadów, i 
dlatego zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami określoną w 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów to 
zapobieganie, recykling i odzysk należy 
traktować priorytetowo;

Or. en

Poprawka 31
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt A U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AU. mając na uwadze, że osiągnięcie 
określonych w prawodawstwie celów w 
zakresie recyklingu i zapobiegania 

AU. mając na uwadze, że osiągnięcie 
określonych w prawodawstwie celów w 
zakresie recyklingu i zapobiegania 
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wymaga aktywnego uczestnictwa 
społeczeństwa obywatelskiego, większego 
zaangażowania zainteresowanych stron 
i podwyższenia poziomu świadomości 
społecznej,

wymaga aktywnego uczestnictwa 
społeczeństwa obywatelskiego, większego 
zaangażowania zainteresowanych stron 
i podwyższenia poziomu świadomości 
społecznej, co może zostać osiągnięte za 
pośrednictwem kampanii medialnych 
zwiększających świadomość społeczną,

Or. fr

Poprawka 32
Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Punkt A V preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AV. mając na uwadze, że we wszystkich 
sprawozdaniach Komisji Petycji z misji 
informacyjnych dotyczących odpadów 
wspomina się o słabej komunikacji lub 
nawet o braku komunikacji między 
obywatelami i władzami, czego wyrazem 
są również gwałtowne demonstracje
obywateli relacjonowane w prasie,

AV. mając na uwadze, że we wszystkich 
sprawozdaniach Komisji Petycji z misji 
informacyjnych dotyczących odpadów 
wspomina się o słabej komunikacji lub 
nawet o braku komunikacji między 
obywatelami i władzami, co w niektórych 
przypadkach może prowadzić do 
napiętych sytuacji i demonstracji
obywateli, o czym często informują media;

Or. en

Poprawka 33
Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Bairbre de Brún, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Punkt A V preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AV. mając na uwadze, że we wszystkich 
sprawozdaniach Komisji Petycji z misji 
informacyjnych dotyczących odpadów 
wspomina się o słabej komunikacji lub 
nawet o braku komunikacji między 
obywatelami i władzami, czego wyrazem 

AV. mając na uwadze, że we wszystkich 
sprawozdaniach Komisji Petycji z misji 
informacyjnych dotyczących odpadów 
wspomina się o słabej komunikacji lub 
nawet o braku komunikacji między 
obywatelami i władzami, co w niektórych 
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są również gwałtowne demonstracje
obywateli relacjonowane w prasie,

przypadkach może prowadzić do 
napiętych sytuacji i demonstracji
obywateli, o czym często informują media,

Or. en

Poprawka 34
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt A W preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AW. mając na uwadze, że konieczne jest 
pełne zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i wszystkich innych 
zainteresowanych stron oraz znaczące 
zwiększenie świadomości publicznej,

skreślony

Or. fr

Poprawka 35
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Punkt A W preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AW. mając na uwadze, że konieczne jest 
pełne zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i wszystkich innych 
zainteresowanych stron oraz znaczące 
zwiększenie świadomości publicznej,

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Adina-Ioana Vălean
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Projekt rezolucji
Punkt A W a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AW a. mając na uwadze, że liczba 
ludności świata rośnie, a zatem należy 
oczekiwać znacznego wzrostu ogólnej 
konsumpcji, co z kolei wiąże się z 
dodatkowymi wymaganiami w kwestii 
gospodarowania odpadami; mając na 
uwadze, że aby rozwiązać ten problem 
należałoby między innymi podnieść 
świadomość społeczną na ten temat i 
wdrożyć zasadę hierarchii postępowania z 
odpadami;

Or. en

Poprawka 37
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Punkt A X preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AX. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
nie ma kompetencji prewencyjnych lub 
sądowych, lecz jest w stanie bronić 
interesów obywateli za pomocą 
współpracy z odpowiedzialnymi organami 
w celu poszukiwania rozwiązań lub 
wyjaśnienia kwestii poruszonych w 
petycjach,

AX. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
nie ma kompetencji prewencyjnych lub 
sądowych, lecz jest w stanie bronić 
interesów obywateli, zwłaszcza kiedy 
pojawiają się problemy związane ze 
stosowaniem prawa UE, za pomocą 
współpracy z odpowiedzialnymi organami 
w celu poszukiwania rozwiązań lub 
wyjaśnienia kwestii poruszonych w 
petycjach;

Or. en

Poprawka 38
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, aby bez 
dalszej zwłoki przetransponowały 
dyrektywę ramową w sprawie odpadów 
oraz aby zagwarantowały pełną zgodność 
ze wszystkimi jej wymogami, w 
szczególności w odniesieniu do stworzenia 
i wdrożenia kompleksowych planów 
gospodarowania odpadami;

1. wzywa państwa członkowskie, aby bez 
dalszej zwłoki przetransponowały 
dyrektywę ramową w sprawie odpadów 
oraz aby zagwarantowały pełną zgodność 
ze wszystkimi jej wymogami, w 
szczególności w odniesieniu do stworzenia 
i wdrożenia kompleksowych planów 
gospodarowania odpadami, łącznie z 
realizacją na czas wszystkich celów 
określonych w ustawodawstwie 
europejskim;

Or. en

Poprawka 39
Sonia Alfano

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. wzywa Komisję do dokładnego 
monitorowania transpozycji przez państwa 
członkowskie dyrektywy UE w sprawie 
ochrony środowiska poprzez prawo karne, 
aby zagwarantować, że transpozycja ta 
jest dokonywana sprawnie i skutecznie; 
apeluje do Komisji o opracowanie 
innowacyjnych instrumentów służących 
ściganiu przestępstw przeciwko 
środowisku, w których uczestniczą 
zorganizowane grupy przestępcze;

Or. en

Poprawka 40
Adina-Ioana Vălean
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
szybszego wprowadzenia zaawansowanej 
strategii gospodarowania odpadami 
zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie 
odpadów;

2. mając na uwadze, że odpady i 
zanieczyszczenie stanowią poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i dla 
integralności środowiska, wzywa państwa 
członkowskie do szybszego wprowadzenia 
zaawansowanej strategii gospodarowania 
odpadami zgodnie z dyrektywą ramową w 
sprawie odpadów;

Or. en

Poprawka 41
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa organy publiczne do 
zaakceptowania faktu, że do opracowania 
prawidłowych strategii gospodarowania 
odpadami oraz stworzenia odpowiedniej 
infrastruktury i odpowiednich obiektów w 
większości państw członkowskich 
wymagane są duże inwestycje, a także 
uważa, że organy te powinny rozważyć 
zarezerwowanie odpowiedniej części 
środków z Funduszu Spójności na ten cel 
lub ubieganie się o bezpośrednie 
finansowanie przez Europejski Bank 
Inwestycyjny;

3. wzywa organy publiczne do 
zaakceptowania faktu, że do opracowania 
prawidłowych strategii gospodarowania 
odpadami oraz stworzenia odpowiedniej 
infrastruktury i odpowiednich obiektów w 
większości państw członkowskich 
wymagane są duże inwestycje, a także 
uważa, że są one w stanie samodzielnie 
finansować takie inwestycje, np. poprzez 
wprowadzenie dodatkowego podatku od 
zbierania odpadów;

Or. en

Poprawka 42
Erminia Mazzoni
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy zwiększyć możliwości 
w zakresie kontroli na miejscu i 
egzekwowania prawa na poziomie państw
członkowskich i UE, aby zadbać o większą 
zgodność z prawodawstwem dotyczącym 
odpadów, i w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenia ich 
możliwości w zakresie kontroli, 
monitorowania oraz innych działań na 
wszystkich etapach łańcucha 
gospodarowania odpadami w celu lepszego 
egzekwowania przepisów dotyczących 
odpadów;

4. uważa, że należy zwiększyć możliwości 
w zakresie kontroli na miejscu i 
egzekwowania prawa na poziomie państw 
członkowskich i UE, aby zadbać o większą 
zgodność z prawodawstwem dotyczącym 
odpadów, i w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenia ich 
możliwości w zakresie kontroli, 
monitorowania oraz innych działań na 
wszystkich etapach łańcucha 
gospodarowania odpadami w celu lepszego 
egzekwowania przepisów dotyczących 
odpadów oraz wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych procedur 
służących pełnemu i skutecznemu 
stosowaniu zasady pomocniczości w 
przypadku poważnych naruszeń ze strony 
państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 43
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. domaga się zapewnienia kompetentnym
organom bardziej konkretnych 
wytycznych, aby pomóc im we właściwym 
wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie 
gospodarowania odpadami, zwraca jednak 
uwagę, że zasoby dostępne na szczeblu 
europejskim są obecnie niewystarczające;
dlatego uważa, że należy podjąć 
uzupełniające środki finansowe i 
administracyjne, aby zapewnić lepsze 
możliwości doradztwa i szkoleń dla 
urzędników pracujących w sektorze 

5. apeluje do Komisji o zapewnienie 
właściwym organom bardziej konkretnych 
wytycznych, aby pomóc im we właściwym 
wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie 
gospodarowania odpadami, i proponuje 
opracowanie zestawu wskaźników, które 
umożliwią państwom członkowskim np. 
wykazanie, ilu urzędników służby cywilnej 
jest potrzebnych w poszczególnych 
sektorach, zwraca jednak uwagę, że 
zasoby dostępne na szczeblu europejskim 
są obecnie niewystarczające; dlatego 
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gospodarowania odpadami; uważa, że należy podjąć uzupełniające 
środki finansowe i administracyjne na 
szczeblu krajowym oraz zapewnić lepsze 
możliwości doradztwa i szkoleń dla 
urzędników pracujących w sektorze 
gospodarowania odpadami;

Or. en

Poprawka 44
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. domaga się zapewnienia kompetentnym
organom bardziej konkretnych 
wytycznych, aby pomóc im we właściwym 
wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie 
gospodarowania odpadami, zwraca jednak 
uwagę, że zasoby dostępne na szczeblu 
europejskim są obecnie niewystarczające;
dlatego uważa, że należy podjąć 
uzupełniające środki finansowe i 
administracyjne, aby zapewnić lepsze 
możliwości doradztwa i szkoleń dla 
urzędników pracujących w sektorze 
gospodarowania odpadami;

5. apeluje do Komisji o zapewnienie 
właściwym organom bardziej konkretnych 
wytycznych, aby pomóc im we właściwym 
wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie 
gospodarowania odpadami, zwraca jednak 
uwagę, że zasoby dostępne na szczeblu 
europejskim są obecnie niewystarczające;
dlatego uważa, że należy podjąć 
uzupełniające środki finansowe i 
administracyjne, aby zapewnić lepsze 
możliwości doradztwa i szkoleń dla 
urzędników pracujących w sektorze 
gospodarowania odpadami;

Or. en

Poprawka 45
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zidentyfikowania 
problemów o charakterze bardziej 
systemowym związanych z wdrażaniem 

6. wzywa Komisję do zidentyfikowania 
problemów o charakterze bardziej 
systemowym związanych z wdrażaniem 
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przez państwa członkowskie dyrektyw 
dotyczących odpadów, a także do 
skoncentrowania uwagi na tych 
problemach, które obejmują 
nieodpowiednie sieci obiektów 
gospodarowania odpadami, nadmierne 
wykorzystywanie składowisk odpadów lub 
niski poziom recyklingu;

przez państwa członkowskie dyrektyw 
dotyczących odpadów, a także do 
skoncentrowania uwagi na tych 
problemach, które obejmują 
nieodpowiednie sieci obiektów 
gospodarowania odpadami, nadmierne 
wykorzystywanie składowisk odpadów, 
rosnącą ilość wytwarzanych śmieci w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca lub 
niski poziom recyklingu;

Or. it

Poprawka 46
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zidentyfikowania 
problemów o charakterze bardziej 
systemowym związanych z wdrażaniem 
przez państwa członkowskie dyrektyw 
dotyczących odpadów, a także do 
skoncentrowania uwagi na tych 
problemach, które obejmują 
nieodpowiednie sieci obiektów 
gospodarowania odpadami, nadmierne 
wykorzystywanie składowisk odpadów lub 
niski poziom recyklingu;

6. wzywa Komisję do zidentyfikowania
najbardziej powszechnych problemów 
związanych z wdrażaniem przez państwa 
członkowskie dyrektyw dotyczących 
odpadów, a także do skoncentrowania 
uwagi na tych problemach, które obejmują 
nieodpowiednie sieci obiektów 
gospodarowania odpadami, nadmierne 
wykorzystywanie składowisk odpadów lub 
niski poziom recyklingu oraz brak;
wdrażania i egzekwowania, odpowiednio 
przeszkolonego personelu na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, koordynacji na 
poziomie krajowym, systemu grzywien 
oraz odpowiednich kontroli na szczeblu 
UE;

Or. en

Poprawka 47
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że ustanowienie nowej agencji 
UE ds. gospodarowania odpadami nie jest 
pożądane oraz jest zdania, że obecna 
struktura instytucjonalna na szczeblu UE, 
oparta na DG Komisji Europejskiej ds. 
Środowiska oraz Europejskiej Agencji 
Środowiska jako ośrodku wiedzy 
specjalistycznej i centrum doskonałości, 
jest bardziej opłacalna, choć instytucje te
należy wciąż wzmacniać, aby zapewnić 
bardziej aktywny nadzór i egzekwowanie
prawa;

7. uważa, że ustanowienie nowej agencji 
UE ds. gospodarowania odpadami nie jest 
pożądane oraz jest zdania, że obecna 
struktura instytucjonalna na szczeblu UE, 
oparta na DG Komisji Europejskiej ds. 
Środowiska oraz Europejskiej Agencji 
Środowiska jako ośrodku wiedzy 
specjalistycznej i centrum doskonałości, 
jest bardziej opłacalna, choć należy dalej 
badać sposoby poprawy aktywnego 
nadzoru i egzekwowania prawa;

Or. en

Poprawka 48
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że Europejska Agencja 
Środowiska mogłaby wspomóc ten proces i 
odgrywać bardziej konstruktywną rolę w 
składaniu sprawozdań na temat strategii 
gospodarowania odpadami w państwach 
członkowskich oraz identyfikowaniu 
słabości dzięki przeprowadzaniu oceny 
zgodności planów gospodarowania 
odpadami opracowanych przez państwa 
członkowskie z prawodawstwem UE;

8. uważa, że istniejąca Europejska Agencja 
Środowiska mogłaby wspomóc ten proces i 
odgrywać bardziej konstruktywną rolę w 
składaniu sprawozdań na temat strategii 
gospodarowania odpadami w państwach 
członkowskich oraz identyfikowaniu 
słabości dzięki przeprowadzaniu oceny 
zgodności planów gospodarowania 
odpadami opracowanych przez państwa 
członkowskie z prawodawstwem UE;

Or. en

Poprawka 49
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że ściślejsza współpraca między 
organami na szczeblu lokalnym i
regionalnym może przynieść pozytywne 
rezultaty, jeżeli chodzi o zidentyfikowanie 
modeli najlepszych praktyk; zwraca 
uwagę, że Komitet Regionów, 
stowarzyszenie Municipal Waste Europe 
oraz FEAD, europejskie stowarzyszenie 
reprezentujące sektor gospodarki 
odpadami, mogą odegrać bardziej 
użyteczną rolę w organizowaniu takich 
wymian, a tym samym pomóc w 
budowaniu zaufania wśród ludzi, których 
dotykają niezbędne działania wdrażające 
politykę gospodarowania odpadami;

9. uważa, że ściślejsza współpraca między 
organami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym może przynieść 
pozytywne rezultaty, jeżeli chodzi o 
zidentyfikowanie modeli najlepszych 
praktyk; zwraca uwagę, że Komitet 
Regionów, Europol, Europejska Sieć 
Wdrażania i Egzekwowania Prawa 
Ochrony Środowiska, stowarzyszenie 
Municipal Waste Europe oraz FEAD, 
europejskie stowarzyszenie reprezentujące 
sektor gospodarki odpadami, mogą odegrać 
bardziej użyteczną rolę w organizowaniu 
takich wymian, a tym samym pomóc w 
budowaniu zaufania wśród ludzi, których 
dotykają niezbędne działania wdrażające 
politykę gospodarowania odpadami;

Or. en

Poprawka 50
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. zauważa, że za stosowaniem zasady 
hierarchii postępowania z odpadami 
przemawiają również argumenty natury 
gospodarczej, że w pierwszej kolejności 
należy skupić się na zapobieganiu 
powstawaniu odpadów, później na ich 
ponownym wykorzystywaniu i recyklingu, 
a dopiero następnie na spalaniu odpadów 
w celu wytworzenia energii oraz że w 
miarę możliwości należy unikać tworzenia 
składowisk, gdyż jest to rozwiązanie 
niegospodarne i sprzeczne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;
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Or. en

Poprawka 51
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. przypomina, że hierarchia cyklu 
postępowania z odpadami stanowi jeden z 
głównych elementów dyrektywy 
2008/98/WE i to na tej hierarchii, w myśl 
zapisów dyrektywy, powinno opierać się 
zawsze gospodarowanie odpadami; 
zauważa, że za stosowaniem zasady 
hierarchii postępowania z odpadami 
przemawiają również argumenty natury 
gospodarczej, że w pierwszej kolejności 
należy skupić się na zapobieganiu 
powstawaniu odpadów, później na ich 
ponownym wykorzystywaniu i recyklingu, 
a dopiero następnie na spalaniu odpadów 
w celu wytworzenia energii oraz że w 
miarę możliwości należy unikać tworzenia 
składowisk, gdyż jest to rozwiązanie 
niegospodarne i sprzeczne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 52
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do propagowania 
zagadnień ochrony środowiska wśród 
obywateli, w tym do przedstawiania zalet 

11. w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do propagowania 
zagadnień ochrony środowiska wśród 
obywateli, w tym do przedstawiania zalet 
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wydajnego gospodarowania odpadami; wydajnego gospodarowania odpadami; w 
szczególności informując o zaletach 
wstępnego sortowania odpadów, 
rzeczywistych kosztach zbiórki odpadów z 
gospodarstw domowych, jak również o 
korzyściach finansowych płynących z 
odzysku tych odpadów;

Or. fr

Poprawka 53
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. proponuje uzgodnienie wspólnego 
standardu UE dotyczącego oznaczania 
kolorami kategorii odpadów do 
sortowania i recyklingu, aby ułatwić i 
zwiększyć udział obywateli w procesie 
gospodarowania odpadami oraz 
zrozumienie przez nich tego procesu, a 
także uważa, że może to wspomóc 
działania państw członkowskich mające 
na celu znaczne i szybkie zwiększenie 
poziomu recyklingu;

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 a. proponuje nową formułę 
rozpatrywania przez Komisję Petycji i 
Parlament Europejski petycji dotyczących 
gospodarowania odpadami, tak aby 
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ułatwić i usprawnić udział obywateli w 
procesie postępowania z odpadami oraz by 
łatwiej i lepiej mogli oni zrozumieć ten 
proces; uważa, że mogłoby to wesprzeć 
wysiłki państw członkowskich na rzecz 
znacznego i szybkiego ulepszenia działań z 
zakresu gospodarowania odpadami; po 
uznaniu petycji za dopuszczalną, 
przeprowadzeniu wysłuchania, 
ewentualnym wysłaniu misji 
rozpoznawczej, sporządzeniu 
sprawozdania z misji i jego przedstawieniu 
petycja będzie przesyłana Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności Parlamentu Europejskiego, a 
raz w roku petycje będą omawiane 
podczas wspólnego wysłuchania komisji w 
obecności komisarza ds. środowiska; 
również raz w roku na posiedzeniu 
plenarnym w obecności komisarza ds. 
środowiska będzie się odbywać debata na 
temat wniosków ze wspólnego 
wysłuchania komisji, mająca na celu 
omówienie kwestii środowiskowych 
niepokojących europejskich obywateli;

Or. en

Poprawka 55
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca do nawiązania wczesnego i 
skutecznego dialogu między 
odpowiedzialnymi organami lokalnymi i 
regionalnymi a lokalnymi mieszkańcami 
na etapach planowania, zanim podjęte 
zostaną decyzje o budowie instalacji 
przetwarzania odpadów;

14. zachęca do nawiązania wczesnego i 
skutecznego dialogu między 
odpowiedzialnymi organami lokalnymi i 
regionalnymi a lokalnymi mieszkańcami 
na etapach planowania, zanim podjęte 
zostaną decyzje o budowie instalacji 
przetwarzania odpadów; uważa, że 
obywatele mają prawo uczestniczyć w 
kontrolach mających na celu 
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monitorowanie sytuacji;

Or. lt

Poprawka 56
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca do nawiązania wczesnego i 
skutecznego dialogu między 
odpowiedzialnymi organami lokalnymi i 
regionalnymi a lokalnymi mieszkańcami 
na etapach planowania, zanim podjęte 
zostaną decyzje o budowie instalacji 
przetwarzania odpadów;

14. zachęca do nawiązania wczesnego i 
skutecznego dialogu między 
odpowiedzialnymi organami lokalnymi i 
regionalnymi a lokalnymi mieszkańcami 
na etapach planowania, zanim podjęte 
zostaną decyzje o budowie instalacji 
przetwarzania odpadów, pamiętając o tym, 
że postawa „byle nie na moim podwórku” 
stanowi duże wyzwanie w tym względzie;

Or. en

Poprawka 57
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca do nawiązania wczesnego i 
skutecznego dialogu między 
odpowiedzialnymi organami lokalnymi i 
regionalnymi a lokalnymi mieszkańcami 
na etapach planowania, zanim podjęte 
zostaną decyzje o budowie instalacji 
przetwarzania odpadów;

14. zachęca do nawiązania wczesnego i 
skutecznego dialogu między 
odpowiedzialnymi organami lokalnymi, 
regionalnymi, krajowymi i
międzynarodowymi a lokalnymi 
mieszkańcami na etapach planowania, 
zanim podjęte zostaną decyzje o budowie 
instalacji przetwarzania odpadów;

Or. en
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Poprawka 58
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. uważa, że jeśli Komisja, po 
przedłożeniu jej sprawy przez 
parlamentarną Komisję Petycji, wydaje 
opinię, według której projekt dotyczący 
przetwarzania odpadów z gospodarstw 
domowych przyjęty przez państwa 
członkowskie jest niezgodny z prawem 
unijnym, realizacja tego projektu musi 
zostać zawieszona do czasu wydania 
orzeczenia przez Unię Europejską;

Or. fr

Poprawka 59
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18 a. apeluje do Komisji, by wspierała i 
umacniała sieć partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie kampanii 
informacyjnych; wzywa do wsparcia 
kampanii „sprzątanie świata”, którą 
pisemnie poparło ponad 400 posłów do 
PE i której przyszłoroczna edycja powinna 
otrzymać wsparcie ze strony milionów 
wolontariuszy;

Or. en

Poprawka 60
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do zaproponowania 
jaśniejszych i bardziej konkretnych 
kryteriów lokalizacji składowisk w 
odniesieniu do okolicznych budynków 
mieszkalnych, szkół lub placówek opieki 
zdrowotnej, aby zapewnić solidniejsze 
zabezpieczenia przed potencjalnymi 
zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska; przypomina jednocześnie, że 
należy przy tym uwzględnić dużą liczbę 
zmiennych i uwarunkowań lokalnych, przy 
pełnym poszanowaniu zasady 
pomocniczości;

20. wzywa Komisję do zaproponowania 
jaśniejszych i bardziej konkretnych 
kryteriów lokalizacji składowisk i spalarni
w odniesieniu do okolicznych budynków 
mieszkalnych, szkół lub placówek opieki 
zdrowotnej, aby zapewnić solidniejsze 
zabezpieczenia przed potencjalnymi 
zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska; przypomina jednocześnie, że 
należy przy tym uwzględnić dużą liczbę 
zmiennych i uwarunkowań lokalnych, przy 
pełnym poszanowaniu zasady 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 61
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 a. uważa, że należy położyć większy 
nacisk na odzyskiwanie odpadów 
organicznych, zwłaszcza w regionach o 
charakterze głównie rolniczym, co jest 
aspektem rozważanym dotychczas w 
niewielkim stopniu;

Or. en

Poprawka 62
Carlos José Iturgaiz Angulo

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. przypomina państwom członkowskim, 
że są odpowiedzialne za skuteczne 
monitorowanie oraz nadzór zgodności ze 
wszystkimi zezwoleniami i standardami
UE oraz zachęca je do zapewnienia 
wystarczającej liczby kompetentnych 
pracowników do realizacji tego zadania, w 
tym do przeprowadzania częstych kontroli 
na miejscu;

27. przypomina państwom członkowskim, 
że to one są odpowiedzialne za skuteczne 
monitorowanie oraz nadzór zgodności ze 
wszystkimi zezwoleniami i standardami 
UE, nawet jeśli problemy pojawiają się na 
szczeblu samorządu lokalnego lub 
regionalnego, oraz zachęca je do 
zapewnienia wystarczającej liczby 
kompetentnych pracowników do realizacji 
tego zadania, w tym do przeprowadzania 
częstych kontroli na miejscu;

Or. en

Poprawka 63
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27 a. uważa za konieczne, aby wybrane 
firmy przetwórstwa odpadów znalazły się 
pod ścisłą kontrolą finansową władz 
lokalnych i krajowych w celu 
powstrzymania działań organizacji 
przestępczych;

Or. fr

Poprawka 64
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27 a. zauważa, że należy pilnie zająć się 
jawnym i nielegalnym składowaniem 
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mieszanych i niezidentyfikowanych 
odpadów, oraz wzywa do przeprowadzania 
surowych kontroli gospodarowania 
odpadami; przypomina właściwym 
organom, że muszą wprowadzić surową 
kontrolę gospodarowania tymi 
specyficznymi rodzajami odpadów 
przemysłowych, niezależnie od ich 
pochodzenia, aby zachować pełną 
zgodność z dyrektywą dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(dyrektywa 2008/1 zmieniona dyrektywą 
2010/75); wzywa Komisję do dołożenia 
wszelkich starań w ramach swoich 
kompetencji w celu dopilnowania, by 
właściwe organy rzeczywiście zapewniały 
prawidłowe gromadzenie, segregowanie i 
przetwarzanie odpadów, na przykład 
dzięki systematycznym kontrolom, oraz by 
organy regionalne przedstawiły 
wiarygodny plan;

Or. en

Poprawka 65
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, by podejmowały kroki 
zapewniające prawidłowe wdrażanie zasad 
gospodarowania odpadami, zapobiegały 
szkodliwemu oddziaływaniu spalania 
odpadów na środowisko, zwłaszcza 
zanieczyszczeniu powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i gruntowych w wyniku 
emisji gazów oraz związanym z tym 
zagrożeniom dla zdrowia człowieka, lub 
ograniczały to szkodliwe oddziaływanie, a 
także by nadały priorytetowe znaczenie 
bardziej zaawansowanym i ekologicznym 
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metodom gospodarowania odpadami, w 
szczególności ich sortowaniu i 
ponownemu wykorzystywaniu;

Or. lt

Poprawka 66
Margrete Auken

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zaleca wprowadzenie odpowiednich i 
odstraszających mandatów i kar za 
nielegalne wyrzucanie odpadów, 
szczególnie toksycznych i 
niebezpiecznych, częściowo w celu 
zrekompensowania szkód dla środowiska 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”;

29. zaleca wprowadzenie odpowiednich i 
odstraszających mandatów i kar za 
nielegalne wyrzucanie odpadów, 
szczególnie toksycznych i 
niebezpiecznych, częściowo w celu 
zrekompensowania szkód dla środowiska 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”; apeluje o podejmowanie 
skutecznych działań w celu zwalczania 
wszelkiej infiltracji organów 
odpowiedzialnych za gospodarowanie 
odpadami ze strony zorganizowanych 
grup przestępczych oraz wszelkich 
powiązań między przestępczością 
zorganizowaną a działającymi zgodnie z 
prawem zakładami czy organami 
publicznymi;

Or. en

Poprawka 67
Sonia Alfano

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zaleca wprowadzenie odpowiednich i 
odstraszających mandatów i kar za 

29. zaleca wprowadzenie odpowiednich i 
odstraszających mandatów i kar za 
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nielegalne wyrzucanie odpadów, 
szczególnie toksycznych i 
niebezpiecznych, częściowo w celu 
zrekompensowania szkód dla środowiska 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”;

nielegalne wyrzucanie odpadów, 
szczególnie toksycznych i 
niebezpiecznych, częściowo w celu 
zrekompensowania szkód dla środowiska 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”; apeluje o podejmowanie 
skutecznych działań w celu zwalczania 
wszelkiej infiltracji organów 
odpowiedzialnych za gospodarowanie 
odpadami ze strony zorganizowanych 
grup przestępczych oraz wszelkich 
powiązań między przestępczością 
zorganizowaną a działającymi zgodnie z 
prawem zakładami czy organami 
publicznymi;

Or. en

Poprawka 68
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zaleca wprowadzenie odpowiednich i 
odstraszających mandatów i kar za 
nielegalne wyrzucanie odpadów, 
szczególnie toksycznych i 
niebezpiecznych, częściowo w celu 
zrekompensowania szkód dla środowiska 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”;

29. zaleca wprowadzenie odpowiednich i 
odstraszających mandatów i kar za 
nielegalne wyrzucanie odpadów, 
szczególnie toksycznych i 
niebezpiecznych, w celu 
zrekompensowania szkód dla środowiska 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci
za wszystko”;

Or. en
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jest zdania, że nielegalne i umyślne 
wyrzucanie silnie skażonych odpadów 
chemicznych lub radioaktywnych do 
środowiska powinno podlegać surowym 
wyrokom współmiernym do zagrożenia, 
jakie działanie to stanowi dla ludzi i 
środowiska;

Or. fr


