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POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Gospodarowanie odpadami w Unii 

należy ulepszyć w celu ochrony, 

zachowania i poprawy jakości środowiska 

naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, 

zapewnienia ostrożnego i racjonalnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych 

oraz wspierania gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 

(1) Gospodarowanie odpadami, ich 

przetwarzanie i wykorzystywanie w Unii 

należy ulepszyć w celu ochrony, 

zachowania i poprawy jakości środowiska 

naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, 

zapewnienia ostrożnego i racjonalnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych 

oraz wspierania realnej gospodarki o 

obiegu zamkniętym, co ograniczyłoby 

negatywne oddziaływanie na środowisko i 

przyczyniłoby się do ochrony zasobów 

naturalnych, a także lepszego 

gospodarowania surowcami, zmniejszając 

przy tym zależność gospodarki od 

przywozu, zwiększając efektywność 

energetyczną, obniżając zależność 

energetyczną Unii, stwarzając nowe 

możliwości ekonomiczne i nowe rynki 

oraz wspierając tworzenie wysokiej 

jakości miejsc pracy. Aby stworzyć 

gospodarkę o rzeczywistym obiegu 

zamkniętym, należy wprowadzić 

dodatkowe środki dotyczące całego cyklu 

życia produktów, obejmujące 

zrównoważone wydobycie materiałów, 

ekologiczne projektowanie produktów, 

efektywną pod względem ekologicznym 

produkcję i zrównoważoną konsumpcję, 

tak aby zachowywać zasoby i utrzymywać 

je w obiegu zamkniętym. Lepsze 

korzystanie z zasobów przyniosłoby także 

znaczne oszczędności netto dla unijnych 

przedsiębiorstw, organów publicznych i 

konsumentów, zmniejszając jednocześnie 

całkowitą ilość rocznych emisji gazów 
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cieplarnianych. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Cele określone w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE14 w zakresie przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów powinny zostać zmienione, aby 

lepiej odzwierciedlać unijną ambicję 

przejścia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym. 

(2) Cele określone w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE14 w zakresie przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów powinny zostać zmienione, aby 

lepiej odzwierciedlać unijną ambicję 

przejścia na efektywną gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, przez podjęcie 

środków niezbędnych do zapewnienia, by 

w kontekście tego przejścia odpady mogły 

zostać uznane za przydatne zasoby. 

__________________ __________________ 

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) W dniu 9 lipca 2015 r. Parlament 

Europejski przyjął rezolucję w sprawie 

oszczędnego gospodarowania zasobami: 

ku gospodarce o obiegu zamkniętym1a, w 

której podkreślił w szczególności 

konieczność ustalenia wiążących celów w 

zakresie ograniczenia ilości odpadów, 

opracowania środków zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz określenia 

jasnych i jednoznacznych definicji. 

 _______________ 
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 1a Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0266. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Wiele państw członkowskich musi 

jeszcze rozwinąć infrastrukturę konieczną 

do gospodarowania odpadami. Ważne jest 

zatem, aby ustanowić długofalowe cele 

polityczne w celu ukierunkowania środków 

i inwestycji, w szczególności poprzez 

zapobieganie tworzeniu się strukturalnego 

nadmiaru zdolności produkcyjnych do 

przetwarzania odpadów resztkowych i 

zablokowania materiałów nadających się 

do recyklingu na końcu hierarchii 

postępowania z odpadami. 

(3) Wiele państw członkowskich musi 

jeszcze rozwinąć infrastrukturę konieczną 

do gospodarowania odpadami. Ważne jest 

zatem, aby ustanowić długofalowe cele 

polityczne oraz wsparcie finansowe, 

fiskalne i polityczne w celu 

ukierunkowania środków i inwestycji, w 

szczególności poprzez zapobieganie 

tworzeniu się strukturalnego nadmiaru 

zdolności produkcyjnych do przetwarzania 

odpadów resztkowych, takich jak w 

przypadku składowania i spalania 

odpadów, i zablokowania materiałów 

nadających się do recyklingu na 

najniższym poziomie hierarchii 

postępowania z odpadami. W tym 

kontekście, aby osiągnąć odnośne cele, 

ważne jest wykorzystanie europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w celu finansowania rozwoju 

infrastruktury gospodarowania odpadami 

potrzebnej do zapobiegania powstawaniu 

odpadów, ich ponownego użycia i 

recyklingu. Ważne jest również, aby 

państwa członkowskie dokonały zmiany 

swoich obecnych programów 

zapobiegania powstawaniu odpadów 

zgodnie z niniejszą dyrektywą i 

odpowiednio dostosowały swoje 

inwestycje. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Do dyrektywy 2008/98/WE należy 

włączyć definicje odpadów komunalnych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

procesu ostatecznego recyklingu oraz 

wypełniania wyrobisk, aby wyjaśnić zakres 

tych pojęć. 

(5) Do dyrektywy 2008/98/WE należy 

włączyć definicje odpadów komunalnych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

odpadów handlowych i przemysłowych, 

procesu ostatecznego recyklingu, 

zaśmiecania, zaśmiecania wód morskich 
oraz wypełniania wyrobisk, aby wyjaśnić 

zakres tych pojęć. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Należy zachować spójność między 

dyrektywą 2008/98/WE a powiązanymi 

aktami prawnymi Unii, takimi jak 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/28/WE1a oraz rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1907/20061b, w szczególności w drodze 

spójnej interpretacji i spójnego 

stosowania pojęć: „odpady”, „hierarchia 

postępowania z odpadami” i „produkt 

uboczny” zgodnie z tymi aktami 

ustawodawczymi. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

(Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16). 

 1b Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH), utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniające 

dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
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rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W celu zapewnienia, by wartości 

docelowe dla recyklingu opierały się na 

wiarygodnych i porównywalnych danych 

oraz w celu umożliwienia bardziej 

skutecznego monitorowania postępów w 

osiąganiu tych celów, definicja odpadów 

komunalnych w dyrektywie 2008/98/WE 

powinna być zgodna z definicją używaną 

do celów statystycznych przez Europejski 

Urząd Statystyczny i Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, na 

podstawie której to definicji państwa 

członkowskie przekazywały dane od kilku 

lat. Definicja odpadów komunalnych w tej 

dyrektywie jest neutralna w odniesieniu do 

publicznego lub prywatnego statusu 

podmiotu gospodarującego odpadami. 

(6) W celu zapewnienia, by wartości 

docelowe dla recyklingu opierały się na 

wiarygodnych i porównywalnych danych 

oraz w celu umożliwienia bardziej 

skutecznego monitorowania postępów w 

osiąganiu tych celów, definicja odpadów 

komunalnych w dyrektywie 2008/98/WE 

powinna być zharmonizowana z definicją 

używaną do celów statystycznych przez 

Europejski Urząd Statystyczny i 

Organizację Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju, na podstawie której to definicji 

państwa członkowskie przekazywały dane 

od kilku lat. Definicja odpadów 

komunalnych w tej dyrektywie jest 

neutralna w odniesieniu do publicznego lub 

prywatnego statusu podmiotu 

gospodarującego odpadami. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić odpowiednie zachęty do 

stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami, w szczególności za pomocą 

zachęt finansowych służących osiągnięciu 

celów niniejszej dyrektywy w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 

(7) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić odpowiednie zachęty do 

stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami, w szczególności za pomocą 

zachęt finansowych, fiskalnych i 

regulacyjnych służących osiągnięciu celów 

niniejszej dyrektywy w zakresie 
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recyklingu, takie jak podatki od 

składowania odpadów, opłaty za spalanie, 

systemy opłat proporcjonalnych do ilości 

wyrzucanych odpadów, systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta oraz zachęty dla władz 

lokalnych. 

zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 

recyklingu, takie jak podatki od 

składowania odpadów, opłaty za spalanie, 

systemy opłat proporcjonalnych do ilości 

wyrzucanych odpadów, systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta oraz zachęty dla władz 

lokalnych. Aby przyczynić się do 

osiągnięcia celów określonych w 

niniejszej dyrektywie, państwa 

członkowskie powinny móc stosować 

instrumenty ekonomiczne lub inne środki 

określone w załączniku VIa. Państwa 

członkowskie powinny stosować takie 

środki, które pomogą im w osiągnięciu 

wysokiej jakości sortowanego materiału. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Przejście na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym powinno odbywać się przy 

pełnym wykorzystaniu innowacji 

cyfrowych. W tym celu należy opracować 

narzędzia elektroniczne takie jak 

platforma internetowa służąca do handlu 

odpadami jako nowymi zasobami, aby 

ułatwić prowadzenie operacji handlowych 

i zmniejszyć obciążenia administracyjne 

spoczywające na operatorach, 

wzmacniając tym samym symbiozę 

przemysłową. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta stanowią 

zasadniczy element efektywnego 

(9) Systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta stanowią 

zasadniczy element efektywnego 
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gospodarowania odpadami, ale ich 

skuteczność i wartość użytkowa w 

poszczególnych państwach członkowskich 

znacznie się różnią. Dlatego konieczne jest 

ustalenie minimalnych wymogów 

operacyjnych dotyczących rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. Wymogi te 

powinny obniżyć koszty i zwiększyć 

wydajność, a także zapewniać równe 

szanse, w tym dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, oraz umożliwiać unikanie 

przeszkód dla sprawnego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego. Powinny one 

również przyczynić się do uwzględnienia 

w cenach produktów kosztów ich 

wycofania z eksploatacji i tworzyć zachęty 

dla producentów, by przy projektowaniu 

swoich produktów bardziej uwzględniali 

możliwości ich ponownego użycia i 

recyklingu. Wymogi te powinny dotyczyć 

zarówno nowych, jak i istniejących 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Okres przejściowy jest jednak 

konieczny, aby istniejące systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta mogły dostosować swoje 

struktury i procedury do nowych 

wymogów. 

gospodarowania odpadami, ale ich 

skuteczność i wartość użytkowa w 

poszczególnych państwach członkowskich 

znacznie się różnią. Dlatego konieczne jest 

ustalenie minimalnych wymogów 

operacyjnych dotyczących systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Wymogi te powinny obniżyć 

koszty i zwiększyć wydajność, ułatwić 

możliwość naprawy oraz skuteczniejsze 

stosowanie i egzekwowanie selektywnego 

zbierania i sortowania, zapewnić lepszy 

jakościowo recykling, pomóc w 

zagwarantowaniu opłacalnego dostępu do 

surowców wtórnych, a także zapewniać 

równe szanse, w tym dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, oraz umożliwiać unikanie 

przeszkód dla sprawnego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego. Powinny one 

również przyczynić się do uwzględnienia 

w cenach produktów kosztów ich 

wycofania z eksploatacji i tworzyć zachęty 

dla producentów, by przy projektowaniu 

swoich produktów bardziej uwzględniali 

możliwości ich naprawy, ponownego 

użycia i recyklingu oraz stopniowe 

wycofywanie substancji niebezpiecznych. 

Wymogi te powinny dotyczyć zarówno 

nowych, jak i istniejących systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Okres przejściowy jest jednak 

konieczny, aby istniejące systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta oraz państwa członkowskie, w 

których nie stosuje się rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, mogły 

dostosować swoje struktury i procedury do 

nowych wymogów. W okresie 

przejściowym państwa członkowskie, w 

których nie stosuje się rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, powinny 

zadbać o to, aby ich systemy 

gospodarowania odpadami przyniosły 

wyniki, w sposób możliwy do 

wyegzekwowania, przejrzysty i rozliczalny 

oraz w pełni spójny z minimalnymi 

wymogami w odniesieniu do systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 



 

PE582.196v02-00 10/64 AD\1106026PL.docx 

PL 

producenta. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Zapobieganie powstawaniu 

odpadów jest najbardziej skutecznym 

sposobem na poprawę efektywności 

wykorzystania zasobów i zmniejszenie 

oddziaływania odpadów na środowisko 

naturalne. Ważne jest zatem, aby państwa 

członkowskie podjęły odpowiednie środki 

służące zapobieganiu powstawaniu 

odpadów oraz monitorowaniu i ocenie 

postępów we wdrażaniu tych środków. 

Aby zapewnić jednolitą ocenę ogólnych 

postępów we wdrażaniu środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów, 

należy ustanowić wspólne wskaźniki. 

(10) Zapobieganie powstawaniu 

odpadów jest najbardziej skutecznym 

sposobem na poprawę efektywności 

wykorzystania zasobów, ograniczenie 

oddziaływania odpadów na środowisko 

naturalne oraz promowania trwałych, 

nadających się do recyklingu i ponownego 

użycia, wysokiej jakości materiałów, a 

także na zmniejszenie uzależnienia od 

importu coraz rzadszych surowców. 

Ważne jest zatem, aby państwa 

członkowskie podjęły odpowiednie środki 

służące zapobieganiu powstawaniu 

odpadów, w tym środki ograniczające 

obecność substancji niebezpiecznych, 

środki promujące recykling materiałów o 

wysokiej jakości, przeciwdziałające 

sztucznemu skracaniu cyklu życia, 

wzmacniające pozycję konsumenta dzięki 

lepszym informacjom o produktach, 

zachęcające do stałego informowania i 

regularnego organizowania kampanii 

edukacyjnych na temat zapobiegania 

powstawaniu odpadów, oraz aby 

monitorowały i oceniały postępy 

poczynione we wdrażaniu tych środków, a 

także cele w zakresie zapobiegania służące 

ograniczaniu wytwarzania odpadów, aby 

oddzielić to zjawisko od wzrostu 

gospodarczego. Aby zapewnić jednolitą 

ocenę ogólnych postępów we wdrażaniu 

środków zapobiegających powstawaniu 

odpadów, należy ustanowić wspólne 

wskaźniki i metody obliczania. 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić środki w celu zapobiegania 

marnowaniu żywności zgodnie z 

programem działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 

przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w dniu 25 

września 2015 r., a w szczególności aby 

zrealizować jego cel polegający na 

zmniejszeniu o połowę ilości odpadów 

spożywczych do 2030 r. Środki te powinny 

mieć na celu ograniczenie wytwarzania 

odpadów spożywczych w produkcji 

podstawowej, przetwórstwie i produkcji, w 

sprzedaży detalicznej i dystrybucji 

żywności, w restauracjach i usługach 

gastronomicznych oraz w gospodarstwach 

domowych. Biorąc pod uwagę 

środowiskowe i gospodarcze korzyści 

wynikające z zapobiegania marnowaniu 

żywności, państwa członkowskie powinny 

ustanowić szczególne środki zapobiegające 

powstawaniu odpadów spożywczych oraz 

mierzyć postępy w ograniczaniu 

marnotrawienia żywności. Dla ułatwienia 

wymiany dobrych praktyk w całej UE, 

zarówno między państwami 

członkowskimi, jak i między podmiotami 

prowadzącymi przedsiębiorstwa 

spożywcze, należy określić jednolitą 

metodę dokonywania takich pomiarów. 

Sprawozdania dotyczące poziomów 

odpadów spożywczych powinny być 

przygotowywane co dwa lata. 

(12) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić środki w celu zapobiegania 

marnowaniu żywności zgodnie z 

programem działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 

przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w dniu 25 

września 2015 r., a w szczególności aby 

osiągnąć jego cel polegający na 

zmniejszeniu ilości odpadów spożywczych 

o co najmniej 50 % do 2030 r. Środki te 

powinny mieć na celu ograniczenie 

wytwarzania odpadów spożywczych na 

szczeblu sprzedaży detalicznej i 

konsumentów, a także ograniczenie strat 

żywności w łańcuchu dostaw i produkcji, 

w tym celowo niezebranych produktów 

rolnych i strat pozbiorczych, oraz strat w 

dystrybucji żywności, w placówkach 

publicznych i prywatnych, w których 

sprzedawane lub wydawane są posiłki, jak 

również w restauracjach i usługach 

gastronomicznych oraz w gospodarstwach 

domowych. Biorąc pod uwagę 

środowiskowe i gospodarcze korzyści 

wynikające z zapobiegania marnowaniu 

żywności, państwa członkowskie powinny 

ustanowić szczególne środki zapobiegające 

powstawaniu odpadów spożywczych w 

krajowych programach zapobiegania 

powstawaniu odpadów, aby do roku 2025 

zmniejszyć ilość odpadów spożywczych o 

co najmniej 30 %, a do roku 2030 o 50 %, 

oraz powinny mierzyć osiągnięte postępy 

w ograniczaniu marnotrawienia żywności. 

Dla ułatwienia wymiany dobrych praktyk 

w całej Unii, zarówno między państwami 

członkowskimi, jak i między podmiotami 

prowadzącymi przedsiębiorstwa 

spożywcze, należy określić jednolitą 

metodę dokonywania takich pomiarów. 

Sprawozdania dotyczące poziomów 
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odpadów spożywczych powinny być 

przygotowywane co dwa lata. W celu 

zapobiegania marnowaniu żywności 

państwa członkowskie powinny stworzyć 

ramy umożliwiające sektorowi 

spożywczemu przekazywanie i 

ofiarowywanie niesprzedanych 

produktów, przy czym należy zadbać o to, 

by taka dystrybucja nie miała 

niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi 

lub bezpieczeństwo żywności. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Komisja powinna zbadać 

możliwość ustanowienia wartości 

docelowych w zakresie recyklingu 

odpadów handlowych i przemysłowych 

innych niż niebezpieczne, przewidując 

obowiązki związane z recyklingiem 

podobne do tych, które dotyczą odpadów 

komunalnych. Aby wyznaczyć dokładny 

punkt odniesienia w celu określenia tych 

wartości docelowych, Komisja powinna 

zgromadzić dane na temat takich odpadów 

na podstawie wspólnej sprawozdawczości 

państw członkowskich. W ciągu dwóch lat 

po zgromadzeniu tych danych, w oparciu 

o ocenę skutków Komisja powinna 

rozważyć możliwość ustalenia odrębnych 

wartości docelowych dla recyklingu 

odpadów handlowych i przemysłowych 

innych niż niebezpieczne do 2025 r., 

przynajmniej dla papieru, szkła, metalu, 

tworzyw sztucznych i bioodpadów. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE1a 

stanowi wiążący instrument prawny na 

szczeblu unijnym służący ocenie, 

monitorowaniu i określaniu celów 

środowiskowych prowadzących do 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska w 

odniesieniu do zaśmiecania wód 

morskich. Niemniej głównymi źródłami 

odpadów morskich są działania 

prowadzone na lądzie, a przyczyną 

powstawania tych odpadów są 

niewłaściwe praktyki gospodarowania 

odpadami stałymi, brak infrastruktury i 

niewystarczająca świadomość społeczna. 

Dlatego państwa członkowskie powinny 

przyjąć środki służące zmniejszeniu ilości 

odpadów wytwarzanych na lądzie, które 

mogą ostatecznie trafić do środowiska 

morskiego, zgodnie z programem działań 

na rzecz zrównoważonego rozwoju do 

roku 2030 przyjętym przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 25 

września 2015 r., a w szczególności 

powinny dążyć do osiągnięcia celu 

polegającego na zmniejszeniu ilości 

odpadów morskich o 50 % do roku 2030. 

Biorąc pod uwagę środowiskowe i 

gospodarcze korzyści wynikające z 

zapobiegania powstawaniu odpadów 

morskich, państwa członkowskie powinny 

w programach zapobiegania powstawaniu 

odpadów ustanowić szczególne środki 

zapobiegające zaśmiecaniu wód morskich, 

aby do 2030 r. osiągnąć co najmniej cel 

zmniejszenia ilości odpadów morskich o 

50 %, a także powinny dokonywać 

pomiaru postępów w ograniczaniu ich 

ilości. Dla ułatwienia wymiany dobrych 

praktyk między państwami członkowskimi 

w całej Unii należy określić jednolitą 

metodę dokonywania takich pomiarów. 

Sprawozdania dotyczące poziomów 

odpadów morskich powinny być 

przygotowywane co dwa lata. 
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 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 

strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 

25.6.2008, s. 19). 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13c) Aby przyczynić się do osiągnięcia 

celów gospodarki o obiegu zamkniętym, 

Komisja powinna aktywnie wspierać 

koordynację oraz wymianę informacji i 

najlepszych praktyk między państwami 

członkowskimi, organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego, władzami 

lokalnymi i regionalnymi, partnerami 

społecznymi oraz między poszczególnymi 

sektorami gospodarki, w tym z sektorem 

gospodarowania odpadami i sektorem 

finansowym. Taką koordynację i wymianę 

informacji można osiągnąć dzięki 

stworzeniu platform komunikacyjnych 

dotyczących gospodarki o obiegu 

zamkniętym, które pomogłyby w 

upowszechnianiu wiedzy o nowych 

rozwiązaniach przemysłowych oraz 

umożliwiłyby lepszy ogląd dostępnych 

zdolności, a także przyczyniłyby się do 

powiązania sektora gospodarowania 

odpadami z sektorem finansowym i do 

wspierania symbiozy przemysłowej. 

Komisja powinna również aktywnie 

wspierać platformy dzielenia się jako 

model biznesowy gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Selektywne zbieranie i recykling 

olejów odpadowych przyniosłyby znaczne 

korzyści gospodarce i środowisku, jeśli 

chodzi o zapewnienie podaży surowców, 

postępy na drodze ku gospodarce o obiegu 

zamkniętym i przyczynienie się do 

zmniejszenia uzależnienia od dostaw ropy 

naftowej. Niektóre państwa członkowskie 

już zbierają i poddają recyklingowi 

znaczną część olejów odpadowych. Jednak 

w 2015 r. jedynie około 13 % ogólnej 

ilości olejów bazowych pochodziło z 

olejów odpadowych poddanych ponownej 

rafinacji. W związku z tym Komisja 

powinna przedstawić do dnia … [wstawić 

datę 2 lata po wejściu w życie niniejszej 

dyrektywy] ocenę skutków wprowadzenia 

ogólnounijnych celów w zakresie 

zbierania i recyklingu olejów 

odpadowych. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15b) Tam, gdzie to możliwe, państwa 

członkowskie powinny zachęcać do 

stosowania materiałów takich jak 

materiały trwałe, mających większą 

wartość dla gospodarki o obiegu 

zamkniętym, gdyż można je 

zaklasyfikować jako materiały 

podlegające recyklingowi bez utraty 

jakości, niezależnie od częstotliwości 

recyklingu. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Między państwami członkowskimi 

występują duże różnice w obszarze 

gospodarowania odpadami, a zwłaszcza w 

odniesieniu do recyklingu odpadów 

komunalnych. W celu uwzględnienia tych 

różnic państwa członkowskie, których 

poziom recyklingu odpadów komunalnych 

w 2013 r. był niższy niż 20 % według 

danych Eurostatu, powinny mieć więcej 

czasu na osiągnięcie celów w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu wyznaczonych na rok 2025 i 

2030. W kontekście średnich wskaźników 

postępów rocznych odnotowywanych w 

państwach członkowskich w ciągu 

ostatnich piętnastu lat, aby osiągnąć te 

cele, wspomniane państwa członkowskie 

powinny zwiększyć swoje możliwości 

recyklingu do poziomów znacznie 

wyższych od średnich osiąganych w 

ostatnich latach. Aby zagwarantować stałe 

postępy w realizacji celów oraz 

wypełnienie luk we wdrażaniu w 

stosownym czasie, państwa członkowskie, 

którym zostanie przyznany dodatkowy 

czas, powinny realizować cele 

śródokresowe i ustanowić plan wdrażania. 

(16) Między państwami członkowskimi 

występują duże różnice w obszarze 

gospodarowania odpadami, a zwłaszcza w 

odniesieniu do recyklingu odpadów 

komunalnych. W celu uwzględnienia tych 

różnic państwa członkowskie, których 

poziom recyklingu odpadów komunalnych 

w 2013 r. był niższy niż 20 % według 

danych Eurostatu, powinny mieć więcej 

czasu na osiągnięcie celów w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu wyznaczonych na rok 2025 i 

2030. W kontekście średnich wskaźników 

postępów rocznych odnotowywanych w 

państwach członkowskich w ciągu 

ostatnich piętnastu lat, aby osiągnąć te 

cele, wspomniane państwa członkowskie 

powinny zwiększyć swoje możliwości 

recyklingu do poziomów znacznie 

wyższych od średnich osiąganych w 

ostatnich latach. Aby zagwarantować stałe 

postępy w realizacji celów oraz 

wypełnienie luk we wdrażaniu w 

stosownym czasie, państwa członkowskie, 

którym zostanie przyznany dodatkowy 

czas, powinny – przy wsparciu Komisji – 

osiągnąć cele śródokresowe i ustanowić 

plan wdrażania. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby obliczać, czy cele w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu są osiągane, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

uwzględnienia produktów i komponentów, 

(18) Aby obliczać, czy cele w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu są osiągane, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

uwzględnienia produktów i komponentów 
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które są przygotowywane do ponownego 

użycia przez uznane podmioty zajmujące 

się przygotowywaniem do ponownego 

użycia oraz przez systemy zwrotu kaucji i 

recyklingu metali, który odbywa się w 

związku ze spalaniem. W celu 

zagwarantowania jednolitych obliczeń tych 

danych Komisja przyjmie szczegółowe 

zasady dotyczące identyfikacji uznanych 

podmiotów zajmujących się 

przygotowaniem do ponownego użycia i 

systemów zwrotu kaucji oraz kryteriów 

jakości dla metali pochodzących z 

recyklingu oraz zasady dotyczące 

zbierania, weryfikacji i zgłaszania danych. 

lub, w stosownych przypadkach, 

opakowań, które są przygotowywane do 

ponownego użycia przez uznane podmioty 

zajmujące się przygotowywaniem do 

ponownego użycia oraz przez systemy 

zwrotu kaucji i recyklingu metali, który 

odbywa się w związku z odzyskiem energii 

i spalaniem. W celu zagwarantowania 

jednolitych obliczeń tych danych Komisja 

przyjmie szczegółowe zasady dotyczące 

identyfikacji uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia i systemów zwrotu 

kaucji oraz kryteriów jakości dla metali 

pochodzących z recyklingu oraz zasady 

dotyczące zbierania, weryfikacji i 

zgłaszania danych. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Aby zapewnić lepsze, bardziej 

terminowe i jednolite wdrożenie przepisów 

niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć 

niedociągnięcia we wdrażaniu, należy 

utworzyć system wczesnego ostrzegania, 

umożliwiający wykrycie uchybień i 

podjęcie działań przed upływem terminów 

realizacji celów. 

(19) Aby zapewnić lepsze, bardziej 

terminowe i jednolite wdrożenie przepisów 

niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć 

niedociągnięcia we wdrażaniu, należy – 

przy wsparciu Komisji – utworzyć system 

wczesnego ostrzegania, umożliwiający 

wykrycie uchybień i podjęcie działań przed 

upływem terminów osiągnięcia celów. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Wywiązanie się z obowiązku 

utworzenia systemów selektywnej zbiórki 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i 

szkła ma zasadnicze znaczenie dla 

zwiększenia współczynników 

przygotowania do ponownego użycia i 

(20) Wywiązanie się z obowiązku 

utworzenia systemów selektywnej zbiórki 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 

szkła, drewna i tekstyliów ma zasadnicze 

znaczenie dla zwiększenia 

współczynników przygotowania do 
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recyklingu w państwach członkowskich. 

Ponadto bioodpady powinny być zbierane 

oddzielnie, aby umożliwić zwiększenie 

współczynników przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu oraz 

zapobiegać zanieczyszczeniu suchych 

materiałów nadających się do recyklingu. 

ponownego użycia i recyklingu w 

państwach członkowskich. Ponadto 

bioodpady powinny być zbierane 

oddzielnie, aby umożliwić zwiększenie 

współczynników przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu oraz 

zapobiegać zanieczyszczeniu suchych 

materiałów nadających się do recyklingu, a 

także zapobiegać ich spalaniu i 

składowaniu. Ponadto efektywniejsze 

wykorzystywanie odpadów mogłoby 

stworzyć ważną zachętę dla łańcucha 

dostaw biogospodarki. Dlatego też należy 

wprowadzić obowiązkową selektywną 

zbiórkę bioodpadów pochodzących z 

odpadów komunalnych i rolniczych. 

Biogospodarka odgrywa zasadniczą rolę w 

gwarantowaniu dostępności surowców w 

Unii. Komisja powinna rozważyć 

wyznaczenie celu w zakresie recyklingu 

bioodpadów, aby przyciągnąć inwestycje 

infrastrukturalne w zakłady recyklingu 

bioodpadów oraz zwiększyć ponowne 

przetwarzanie materiału organicznego. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Odpowiednie gospodarowanie 

odpadami niebezpiecznymi nadal stanowi 

problem w Unii, a dane dotyczące 

przetwarzania tych odpadów są niepełne. 

Należy zatem wzmocnić mechanizmy 

prowadzenia ewidencji i 

identyfikowalności poprzez utworzenie 

elektronicznych rejestrów odpadów 

niebezpiecznych w państwach 

członkowskich. Aby uprościć prowadzenie 

ewidencji przez przedsiębiorstwa i organy 

administracji oraz poprawić monitoring 

przepływu strumieni odpadów w Unii, 

elektroniczne gromadzenie danych należy 

w stosownych przypadkach rozszerzyć na 

(21) Odpowiednie gospodarowanie 

odpadami niebezpiecznymi nadal stanowi 

problem w Unii, a dane dotyczące 

przetwarzania tych odpadów są niepełne. 

Należy zatem wzmocnić mechanizmy 

prowadzenia ewidencji i 

identyfikowalności poprzez utworzenie 

elektronicznych rejestrów odpadów 

niebezpiecznych w państwach 

członkowskich. Aby uprościć prowadzenie 

ewidencji przez przedsiębiorstwa i organy 

administracji oraz poprawić monitoring 

przepływu strumieni odpadów w Unii, 

elektroniczne gromadzenie danych należy 

w możliwie najszerszym zakresie 

rozszerzyć na inne rodzaje odpadów. Dane 
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inne rodzaje odpadów. te należy zbierać w zgodzie z normami i 

specyfikacjami wspierającymi cele 

dotyczące otwartych danych oraz 

udostępniać jako otwarte dane. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Aby zapobiec zanieczyszczaniu 

odpadów komunalnych substancjami 

niebezpiecznymi, które mogłyby 

negatywnie wpłynąć na jakość recyklingu 

i przez to obniżyć popyt na surowce 

wtórne, państwa członkowskie powinny 

ustanowić odrębne strumienie zbiórki 

odpadów niebezpiecznych pochodzących z 

gospodarstw domowych. Unijne środki 

finansowe przeznaczone na wspieranie 

przejścia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym mogłyby zostać wykorzystane 

w programach badań nad zastępowaniem 

niebezpiecznych materiałów i 

przetwarzaniem odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W niniejszej dyrektywie 

wyznaczono długoterminowe cele dla 

unijnej gospodarki odpadami i 

przedstawiono jasne wskazówki dla 

przedsiębiorców i państw członkowskich 

dotyczące inwestycji niezbędnych do 

realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy 

opracowywaniu krajowych strategii 

gospodarowania odpadami i planowaniu 

inwestycji w infrastrukturę 

gospodarowania odpadami państwa 

(22) W niniejszej dyrektywie 

wyznaczono długoterminowe cele dla 

unijnej gospodarki odpadami i 

przedstawiono jasne wskazówki dla 

przedsiębiorców i państw członkowskich 

dotyczące inwestycji niezbędnych do 

realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy 

opracowywaniu krajowych strategii 

gospodarowania odpadami i planowaniu 

inwestycji w infrastrukturę 

gospodarowania odpadami państwa 
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członkowskie powinny robić dobry użytek 

z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych zgodnie z hierarchią 

odpadów, wspierając zapobiegnie 

powstawaniu odpadów, ponowne użycie i 

recykling. 

członkowskie powinny robić dobry użytek 

z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, wspierając w 

pierwszej kolejności zapobieganie 
powstawaniu odpadów i ponowne użycie, 

a następnie recykling, i nie wspierając 

składowania i spalania odpadów. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Niektóre surowce mają ogromne 

znaczenie dla gospodarki Unii, a ich 

dostawa wiąże się z wysokim ryzykiem. W 

celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 

tych surowców oraz zgodnie z inicjatywą 

na rzecz surowców i założeniami oraz 

celami europejskiego partnerstwa 

innowacji w dziedzinie surowców państwa 

członkowskie powinny wprowadzić środki 

służące możliwie najlepszemu 

gospodarowaniu odpadami zawierającymi 

znaczne ilości tych surowców z 

uwzględnieniem wykonalności 

ekonomicznej i technicznej oraz korzyści 

dla środowiska. Komisja sporządziła 

wykaz surowców krytycznych dla UE18. 

Wykaz ten podlega regularnej weryfikacji 

przez Komisję. 

(23) Niektóre surowce mają ogromne 

znaczenie dla gospodarki Unii, a ich 

dostawa wiąże się z wysokim ryzykiem. W 

celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 

tych surowców oraz zgodnie z inicjatywą 

na rzecz surowców i założeniami oraz 

celami europejskiego partnerstwa 

innowacji w dziedzinie surowców państwa 

członkowskie powinny wprowadzić środki 

służące możliwie najlepszemu 

gospodarowaniu odpadami zawierającymi 

znaczne ilości tych surowców, 

zapobiegając składowaniu i spalaniu 

odpadów nieprzetworzonych, z 

uwzględnieniem wykonalności 

ekonomicznej i technicznej oraz korzyści 

dla środowiska i zdrowia. Komisja 

sporządziła wykaz surowców krytycznych 

dla UE18. Wykaz ten podlega regularnej 

weryfikacji przez Komisję. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297 final. 18 COM(2014)0297 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Zaśmiecanie ma bezpośrednie 

szkodliwe skutki dla środowiska i 

dobrostanu obywateli oraz generuje 

wysokie koszty sprzątania, które stanowią 

niepotrzebne obciążenie ekonomiczne dla 

społeczeństwa. Wprowadzenie 

szczególnych środków w planach 

gospodarki odpadami i odpowiednie ich 

egzekwowanie przez właściwe organy 

powinno pomóc w wyeliminowaniu tego 

problemu. 

(25) Zaśmiecanie ma bezpośrednie 

szkodliwe skutki dla środowiska i 

dobrostanu obywateli oraz generuje 

wysokie koszty sprzątania, które stanowią 

niepotrzebne obciążenie ekonomiczne dla 

społeczeństwa. Zaśmiecanie należy 

postrzegać jako społeczny problem 

dotyczący jednostek postępujących z 

odpadami w sposób niewłaściwy lub 

nielegalny. Wprowadzenie szczególnych 

środków w planach gospodarki odpadami i 

odpowiednie ich egzekwowanie przez 

właściwe organy powinno pomóc w 

wyeliminowaniu tego problemu. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Dane statystyczne zgłaszane przez 

państwa członkowskie są niezbędne dla 

Komisji do oceny przestrzegania 

przepisów dotyczących odpadów w 

państwach członkowskich. Należy 

poprawić jakość, wiarygodność i 

porównywalność statystyk dzięki 

wprowadzeniu jednego punktu 

wprowadzania wszystkich danych 

dotyczących odpadów, zlikwidowaniu 

przestarzałych wymogów w zakresie 

sprawozdawczości, przeprowadzeniu 

analizy porównawczej krajowych metod 

sprawozdawczości i wprowadzeniu 

kontroli jakości danych. W związku z tym 

w sprawozdaniach na temat osiągnięcia 

celów określonych w przepisach 

dotyczących odpadów, państwa 

członkowskie wykorzystują najnowszą 

metodę opracowaną przez Komisję i 

krajowe urzędy statystyczne państw 

członkowskich. 

(28) Dane statystyczne zgłaszane przez 

państwa członkowskie są niezbędne dla 

Komisji do oceny przestrzegania 

przepisów dotyczących odpadów w 

państwach członkowskich. Należy 

poprawić jakość, wiarygodność i 

porównywalność statystyk dzięki ustaleniu 

ujednoliconej metody gromadzenia i 

przetwarzania danych, wprowadzeniu 

jednego punktu przyjmowania wszystkich 

danych dotyczących odpadów, którym 

powinien być Eurostat, oraz 
zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w 

zakresie sprawozdawczości, 

przeprowadzeniu analizy porównawczej 

krajowych metod sprawozdawczości i 

wprowadzeniu sprawozdania z kontroli 

jakości danych, które powinno mieć 

ujednolicony format. Przekazywanie 

wiarygodnych, porównywalnych danych 

statystycznych dotyczących 

gospodarowania odpadami ma zasadnicze 

znaczenie dla efektywnego wdrożenia 
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przepisów i zapewnienia porównywalności 

danych ze wszystkich państw 

członkowskich. W związku z tym państwa 

członkowskie, przygotowując 

sprawozdania z wykonania na podstawie 

niniejszej dyrektywy, powinny stosować 
najnowszą metodę opracowaną przez 

Komisję i przez krajowe urzędy 

statystyczne państw członkowskich. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28a) Badania naukowe i innowacje 

mają zasadnicze znaczenie dla wsparcia 

przechodzenia Unii na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, w której odpady są 

postrzegane jako zasoby. Aby osiągnąć ten 

cel, w ramach programu „Horyzont 2020” 

należy wspierać projekty badań i 

innowacji, które mogą wykazywać i 

testować w praktyce zrównoważony pod 

względem ekonomicznym i 

środowiskowym charakter gospodarki o 

obiegu zamkniętym. Jeśli przyjąć 

podejście systemowe, projekty te są w 

stanie przyczynić się do opracowania 

prawodawstwa, które sprzyja 

innowacyjności i równocześnie jest łatwe 

do wdrożenia, głównie dzięki wskazaniu 

niejasności, barier i luk regulacyjnych 

mogących utrudniać rozwój 

zasobooszczędnych modeli biznesowych. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28b) Co trzy lata Komisja powinna 

publikować sprawozdanie na podstawie 
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danych i informacji przekazanych przez 

państwa członkowskie w celu 

poinformowania Parlamentu 

Europejskiego i Rady o postępach w 

osiąganiu celów dotyczących recyklingu i 

wykonywaniu nowych obowiązków 

określonych w niniejszej dyrektywie. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i 

higieny pracy w sektorach produkcji, 

recyklingu, naprawy, przygotowania do 

ponownego użycia i odpadów, z 

uwzględnieniem szczególnych zagrożeń, 

na jakie narażeni są pracownicy w tych 

sektorach, oraz powinny zadbać o 

prawidłowe wdrożenie i egzekwowanie 

obowiązujących unijnych przepisów w tej 

dziedzinie. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33b) Podstawowe znaczenie ma 

zapewnienie należytego wdrażania i 

egzekwowania obowiązujących przepisów 

dotyczących odpadów. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33c) Niniejsza dyrektywa została 

przyjęta z uwzględnieniem zobowiązań 

zawartych w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa oraz powinna być 

wdrażana i stosowana zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w tym 

porozumieniu. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (-1) w art. 2 ust. 2 lit. b) otrzymuje 

brzmienie: 

„b)  produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego, w tym produkty 

przetworzone objęte rozporządzeniem 

(WE) nr 1774/2002, z wyjątkiem tych, 

które są przewidziane do przekształcenia 

termicznego, składowania na składowisku 

lub do wykorzystania w zakładzie 

produkującym biogaz lub w 

kompostowni;” 

"b)  produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego, w tym produkty 

przetworzone objęte rozporządzeniem 

(WE) nr 1774/2002, z wyjątkiem tych, 

które są przewidziane do przekształcenia 

termicznego lub składowania na 

składowisku;”; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1a – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Odpady komunalne zdefiniowane w 

niniejszej dyrektywie uważa się za 

neutralne w odniesieniu do prywatnego 
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lub publicznego statusu podmiotu 

gospodarującego tymi odpadami. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „1b. »odpady handlowe i przemysłowe« 

oznaczają odpady zmieszane inne niż 

niebezpieczne i odpady selektywnie 

zebrane w ilościach większych niż odpady 

komunalne pochodzące z działalności 

handlowej i przemysłowej lub z obiektów 

handlowych i przemysłowych, obejmujące 

papier i tekturę, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne, bioodpady, drewno i odpady 

wielkogabarytowe. 

 Odpady handlowe i przemysłowe nie 

obejmują odpadów komunalnych, 

budowlanych i rozbiórkowych ani 

odpadów z sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni ścieków, w tym osadów 

ściekowych;”; 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a b (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „1c. »zaśmiecanie« oznacza każde 

działanie osoby lub zaniechanie przez nią 

działania, umyślne lub wynikające z 

niedbalstwa, które skutkuje 

pozostawieniem śmieci;”; 



 

PE582.196v02-00 26/64 AD\1106026PL.docx 

PL 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a c (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ac) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „1d. »odpady żywnościowe« oznaczają 

żywność usuniętą lub unieszkodliwioną 

na poziomie produkcji, przetwórstwa, 

sprzedaży detalicznej lub na poziomie 

konsumenta, jak również straty żywności 

w obrębie całego łańcucha produkcji i 

dostaw żywności, obejmujące straty 

podczas produkcji pierwotnej, transportu i 

magazynowania, celowo niezebrane 

produkty rolne i straty pozbiorcze;”; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. »bioodpady« oznaczają ulegające 

biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, 

odpady spożywcze i kuchenne z 

gospodarstw domowych, restauracji, 

placówek zbiorowego żywienia i handlu 

detalicznego i porównywalne odpady z 

zakładów przetwórstwa spożywczego oraz 

inne odpady o podobnych właściwościach 

biodegradacyjnych, porównywalne pod 

względem charakteru, składu i ilości; 

4. „bioodpady” oznaczają ulegające 

biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, 

odpady rolnicze pochodzenia 

niezwierzęcego (w tym straty pozbiorcze), 

odpady spożywcze i kuchenne z 

gospodarstw domowych, restauracji, 

placówek zbiorowego żywienia i handlu 

detalicznego i porównywalne odpady z 

zakładów produkcji i przetwórstwa 

spożywczego oraz inne odpady o 

podobnych właściwościach 

biodegradacyjnych i możliwościach 

kompostowania, porównywalne pod 

względem charakteru i składu; 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera d 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 4a  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4a. »odpady budowlane i rozbiórkowe« 

oznaczają odpady należące do kategorii 

odpadów z budowy i rozbiórki, o których 

mowa w wykazie odpadów przyjętym 

zgodnie z art. 7; 

4a. „odpady budowlane i rozbiórkowe” 

oznaczają odpady należące do kategorii 

odpadów z budowy i rozbiórki, w tym 

materiały lekkie, o których mowa w 

wykazie odpadów przyjętym zgodnie z art. 

7; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 4 b (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da)  dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „4b. »materiały trwałe« oznaczają 

materiały, które można zaklasyfikować 

jako materiały, które po wyprodukowaniu 

mogą być poddawane recyklingowi bez 

utraty jakości, niezależnie od 

częstotliwości recyklingu;”; 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera d b (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „9a. »rozszerzona odpowiedzialność 

producenta« oznacza pełną lub częściową 

operacyjną lub finansową 
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odpowiedzialność producenta za produkt, 

rozszerzoną na pokonsumpcyjny etap 

cyklu życia danego produktu, jako sposób 

na osiągnięcie przez państwa 

członkowskie unijnych celów dotyczących 

odpadów i zwiększenie współczynników 

ponownego użycia i recyklingu;”; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera e 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16. »przygotowanie do ponownego 

użycia« oznacza procesy odzysku 

polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu 

lub naprawie, w ramach których odpady, 

produkty lub składniki produktów, które 

zostały zebrane przez uznany podmiot 

zajmujący się przygotowaniem do 

ponownego użycia lub w ramach 

systemów zwrotu kaucji, są 

przygotowywane do tego, by mogły być 

ponownie wykorzystywane bez 

jakichkolwiek innych czynności 

przetwarzania wstępnego;”; 

16. „przygotowanie do ponownego 

użycia” oznacza procesy odzysku 

polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu 

lub naprawie, w ramach których produkty 

lub składniki produktów, które stały się 

odpadami, są przygotowywane do tego, by 

mogły być ponownie wykorzystywane bez 

jakichkolwiek innych czynności 

przetwarzania wstępnego; 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera e a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea)  dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „16a. »rozcieńczenie« oznacza 

zmieszanie odpadów z jednym lub większą 

liczbą innych materiałów lub odpadów w 

celu obniżenia, bez przemiany chemicznej, 

stężenia składników obecnych w 
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odpadach, aby rozcieńczone w ten sposób 

odpady mogły zostać przesłane do 

przetworzenia lub recyklingu, co byłoby 

zabronione w przypadku odpadów 

nierozcieńczonych;”;  

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera f 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 17a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

17a. »proces ostatecznego recyklingu« 

oznacza proces recyklingu, który zaczyna 

się, kiedy nie jest już konieczna dalsza 

operacja sortowania mechanicznego i 

materiały odpadowe zostają wprowadzone 

do procesu produkcyjnego i ponownie 

przetworzone na produkty, materiały lub 

substancje; 

17a. „proces ostatecznego recyklingu” 

oznacza proces recyklingu, który zaczyna 

się, kiedy nie jest już konieczna dalsza 

operacja sortowania mechanicznego i 

odpady oraz materiały odpadowe, które w 

myśl art. 6 ust. 1 przestały być odpadami, 
zostają wprowadzone do procesu 

produkcyjnego i ponownie przetworzone 

na produkty, materiały lub substancje; 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera f a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 17 ba (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa)  dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „17ba. »recykling organiczny« oznacza 

obróbkę tlenową (tj. kompostowanie), w 

warunkach domowych i kontrolowanych i 

przy wykorzystaniu mikroorganizmów lub 

robaków, tej części odpadów ulegających 

biodegradacji, z której powstaje kompost. 

Składowania nie uważa się za formę 

recyklingu organicznego;”; 
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera f b (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb)  dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „20a.  »odkażanie« oznacza każde 

działanie polegające na usunięciu lub 

przetworzeniu zawartych w odpadach 

niepożądanych składników 

niebezpiecznych lub powodujących 

zanieczyszczenia w celu ich 

unieszkodliwienia;”; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera f c (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 20 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fc)  dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „20b. »odtworzenie« oznacza proces 

przywracania produktu do 

zadowalającego stanu działania przez 

odbudowę lub naprawę głównych części 

składowych, które są bliskie awarii;”; 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera f d (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 3 – punkt 20 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fd) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „20c. »olej odpadowy nadający się do 

zbiórki« oznacza olej odpadowy, który 
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można zebrać, stanowiący zwykle 50 % 

rocznego zużycia smarów w państwach 

członkowskich;”; 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie 

wykorzystują odpowiednie instrumenty 

ekonomiczne w celu stworzenia zachęt do 

stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami. 

3. Aby przyczynić się do osiągnięcia 

celów określonych w niniejszej dyrektywie 

i stworzyć zachęty do stosowania hierarchii 

postępowania z odpadami, państwa 

członkowskie wykorzystują odpowiednie 

instrumenty ekonomiczne lub stosują inne 

środki. W tym celu państwa członkowskie 

mogą wykorzystywać instrumenty 

ekonomiczne lub stosować środki 

określone w załączniku VIa. 

Państwa członkowskie składają Komisji 

sprawozdanie dotyczące szczegółowych 

instrumentów wprowadzonych zgodnie z 

niniejszym ustępem do dnia [wstawić datę 

osiemnaście miesięcy po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć 

lat, poczynając od tej daty. 

Państwa członkowskie składają Komisji 

sprawozdanie dotyczące szczegółowych 

instrumentów lub innych środków 

wprowadzonych zgodnie z niniejszym 

ustępem do dnia [wstawić datę osiemnaście 

miesięcy po wejściu w życie niniejszej 

dyrektywy], a następnie co pięć lat, 

poczynając od tej daty. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) w art. 4 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „3a.  Odpady są sortowane przed 

odzyskiem energii lub trwałym 

składowaniem na składowiskach, aby 
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można było skutecznie oddzielić materiały 

nadające się do recyklingu. Części 

ulegające biodegradacji są również 

przetwarzane. 

 Na zasadzie odstępstwa od akapitu 

pierwszego bioodpady selektywnie 

zbierane można wysyłać do instalacji, w 

których odbywa się fermentacja 

beztlenowa lub inne procesy 

wykorzystujące odpady biodegradowalne 

jako wyłączny składnik, pod warunkiem 

że jakość bioodpadów odpowiada 

wymogom tych instalacji.”; 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 38a w celu określenia 

szczegółowych kryteriów dotyczących 
stosowania warunków określonych w ust. 1 

do określonych substancji lub 

przedmiotów. 

2. Rada i Parlament Europejski w 

drodze zwykłej procedury ustawodawczej i 

przy wsparciu ze strony Komisji określają 

szczegółowe kryteria dotyczące stosowania 

warunków określonych w ust. 1 do 

określonych substancji lub przedmiotów. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 5 – litera a – podpunkt i 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera -a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) odpady przeszły operację 

przygotowania do ponownego użycia; 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 5 – litera b 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 38a w celu określenia 

szczegółowych kryteriów dotyczących 

stosowania warunków określonych w ust. 1 

do określonych odpadów. W stosownych 

przypadkach te szczegółowe kryteria 

obejmują wartości dopuszczalne 

zanieczyszczeń i uwzględniają 

jakiekolwiek potencjalne niekorzystne 

oddziaływanie substancji lub przedmiotu 

na środowisko naturalne. 

2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 38a w celu określenia 

szczegółowych kryteriów dotyczących 

stosowania warunków określonych w ust. 1 

do określonych odpadów. Należy rozważyć 

szczegółowe kryteria określające utratę 

statusu odpadu w odniesieniu do 

niektórych materiałów, takich jak 

kruszywa, papier, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne, opony i tekstylia. W stosownych 

przypadkach te szczegółowe kryteria 

obejmują wartości dopuszczalne 

zanieczyszczeń i uwzględniają 

jakiekolwiek potencjalne niekorzystne 

oddziaływanie substancji lub przedmiotu 

na środowisko naturalne. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 7 – litera -a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -a) ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

„1. W celu wzmocnienia działań w 

zakresie ponownego wykorzystania 

odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, 

recyklingu oraz innych form odzysku 

państwa członkowskie mogą podjąć środki 

prawodawcze lub inne niż prawodawcze w 

celu zapewnienia, aby każda osoba 

fizyczna lub prawna, która zawodowo 

opracowuje, wytwarza, przetwarza, 

obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty 

"1. W celu wzmocnienia działań w 

zakresie ponownego wykorzystania 

odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, 

recyklingu oraz innych form odzysku 

państwa członkowskie podejmują środki 

prawodawcze lub inne niż prawodawcze w 

celu zapewnienia, aby każda osoba 

fizyczna lub prawna, która zawodowo 

opracowuje, wytwarza, przetwarza, 

obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty 
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(producent produktu) ponosiła rozszerzoną 

odpowiedzialność producenta.” 

(producent produktu) ponosiła rozszerzoną 

odpowiedzialność producenta.”; 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 7 – litera a 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki takie mogą również obejmować 

ustanowienie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, określające 

szczególne obowiązki operacyjne i 

finansowe producentów produktów. 

Środki takie obejmują również 

ustanowienie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, określając 

szczególne obowiązki operacyjne, 

organizacyjne i finansowe producentów 

produktów rozszerzające 

odpowiedzialność producenta na 

pokonsumpcyjną część cyklu życia 

produktu. Odpowiedzialność producenta 

ma docelowo obejmować wszystkie 

produkty wprowadzane do obrotu.  

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 7 – litera b 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te mogą zachęcać między innymi 

do opracowywania, produkcji i 

wprowadzania do obrotu produktów 

nadających się do wielokrotnego użycia, 

które są technicznie trwałe i które, po tym 

jak stają się odpadami, nadają się do 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu, co ułatwia właściwe 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami. Środki te powinny uwzględniać 

wpływ produktów w całym cyklu ich 

życia. 

Środki te zachęcają między innymi do 

opracowywania, produkcji i wprowadzania 

do obrotu produktów nadających się do 

wielokrotnego użycia, które są technicznie 

trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 

tym jak staną się odpadami i zostaną 

przygotowane do ponownego użycia lub 

poddane recyklingowi, nadają się do 

udostępnienia na rynku lub 

wprowadzenia do obrotu, co ułatwia 

właściwe stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami. Środki te muszą 

uwzględniać wpływ produktów w całym 

cyklu ich życia, hierarchię postępowania z 
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odpadami oraz odpowiednie przepisy i 

normy unijne, które mają już 

zastosowanie do produktów. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 7 – litera c 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja organizuje wymianę 

informacji między państwami 

członkowskimi a podmiotami 

zaangażowanymi w systemy 

odpowiedzialności producenta na temat 

praktycznego wdrożenia wymogów 

określonych w art. 8a oraz na temat 

najlepszych praktyk, aby zapewnić 

odpowiednie zarządzanie i współpracę 

transgraniczną w ramach systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Obejmuje ona, między innymi, 

wymianę informacji na temat cech 

organizacyjnych i nadzorowania systemów 

odpowiedzialności producenta, wyboru 

podmiotów gospodarujących odpadami i 

zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Komisja publikuje wyniki wymiany 

informacji. 

5. Komisja organizuje wymianę 

informacji między państwami 

członkowskimi a podmiotami 

zaangażowanymi w systemy 

odpowiedzialności producenta na temat 

praktycznego wdrożenia wymogów 

określonych w art. 8a oraz na temat 

najlepszych praktyk, aby zapewnić 

odpowiednie zarządzanie i współpracę 

transgraniczną w ramach systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Obejmuje ona, między innymi, 

wymianę informacji na temat cech 

organizacyjnych i nadzorowania systemów 

odpowiedzialności producenta, wyboru 

podmiotów gospodarujących odpadami i 

zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Komisja publikuje wyniki wymiany 

informacji i może przedstawić wytyczne 

dotyczące istotnych aspektów. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a – ustęp 1 – tiret 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- w wyraźny sposób określały role i 

obowiązki producentów produktów, 

wprowadzających towary do obrotu w 

Unii, organizacji wdrażających w ich 

- w wyraźny sposób określały role i 

obowiązki producentów produktów, 

wprowadzających towary do obrotu w Unii 

(tj. każdej osoby fizycznej lub prawnej, 
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imieniu systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, prywatnych 

lub publicznych podmiotów 

gospodarujących odpadami, władz 

lokalnych oraz, w stosownych 

przypadkach, uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia; 

która zawodowo opracowuje, wytwarza, 

przetwarza, poddaje obróbce, sprzedaje 

lub importuje produkty), organizacji 

wdrażających w ich imieniu systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, prywatnych lub publicznych 

podmiotów gospodarujących odpadami, 

władz lokalnych, dystrybutorów i 

podmiotów handlu detalicznego, 

użytkowników i konsumentów, sieci 

ponownego użycia i naprawy oraz 
uznanych podmiotów zajmujących się 

przygotowaniem do ponownego użycia; 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a – ustęp 1 – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- określały wymierne cele w zakresie 

gospodarowania odpadami zgodnie z 

hierarchią postępowania z odpadami w 

celu osiągnięcia przynajmniej celów 

ilościowych istotnych dla systemu zgodnie 

z niniejszą dyrektywą, dyrektywą 

94/62/WE, dyrektywą 2000/53/WE, 

dyrektywą 2006/66/WE oraz dyrektywą 

2012/19/UE; 

- określały w odniesieniu do tworzyw 

sztucznych wymierne cele w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów, 

ponownego użycia, przygotowania do 

ponownego użycia oraz recyklingu, jak 

również minimalnej zawartości 

materiałów z recyklingu, w celu 

osiągnięcia przynajmniej celów 

ilościowych istotnych dla systemu zgodnie 

z niniejszą dyrektywą, dyrektywą 

94/62/WE, dyrektywą 2000/53/WE, 

dyrektywą 2006/66/WE oraz dyrektywą 

2012/19/UE, a także innych celów 

uznanych za istotne dla systemu; 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a – ustęp 1 – tiret 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- określały system sprawozdawczy 

służący do zbierania danych dotyczących 

produktów wprowadzanych do obrotu w 

Unii przez producentów objętych 

systemem rozszerzonej odpowiedzialność 

producenta. Gdy produkty te stają się 

odpadami, system sprawozdawczy 

zapewnia gromadzenie danych na temat 

zbiórki i przetwarzania tych odpadów, 

określając, w stosownych przypadkach, 

przepływy materiałów odpadowych; 

- określały system sprawozdawczy 

służący do zbierania danych dotyczących 

produktów lub, w stosownych 

przypadkach, opakowań, wprowadzanych 

do obrotu w Unii przez producentów 

objętych systemem rozszerzonej 

odpowiedzialność producenta. Gdy 

produkty te lub, w stosownych 

przypadkach, opakowania, stają się 

odpadami, system sprawozdawczy 

zapewnia gromadzenie danych na temat 

zbiórki i przetwarzania tych odpadów, 

określając, w stosownych przypadkach, 

przepływy materiałów odpadowych; 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a – ustęp 1 – tiret 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- zapewnia równe traktowanie i 

niedyskryminację poszczególnych 

producentów produktów oraz w 

odniesieniu do małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

- zapewniały równe traktowanie i 

niedyskryminację poszczególnych 

producentów produktów oraz podmiotów 

gospodarujących odpadami i zajmujących 

się recyklingiem, oraz w odniesieniu do 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a – ustęp 1 – tiret 4 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - zawierały wymogi dotyczące 

lepszego projektowania produktów 

(ekoprojektu) z myślą o zapobieganiu 

powstawaniu odpadów, a nie jedynie 
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recyklingu i odzysku materiałów, 

obejmujące zoptymalizowane 

wycofywanie z użytku, aby zachęcać do 

bardziej efektywnego wykorzystania 

materiałów i nagradzać wysiłki 

producentów, którzy uwzględniają 

możliwość ponownego użycia, naprawy i 

recyklingu produktów; 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a  – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) posiadały środki operacyjne i 

finansowe niezbędne do wypełnienia 

swoich obowiązków w zakresie 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta; 

b) posiadały środki operacyjne, 

organizacyjne i finansowe niezbędne do 

wypełnienia swoich obowiązków w 

zakresie rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta; 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a  – ustęp 4 – litera b  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) pokrywała całość kosztów 

gospodarowania odpadami dla produktów 

wprowadzanych przez nich na rynek 

unijny, w tym wszystkie następujące 

elementy: 

a) pokrywała następujące koszty 

gospodarowania odpadami dla produktów 

wprowadzanych przez nich na rynek 

unijny: 

-  koszty operacji selektywnej zbiórki, 

sortowania oraz przetwarzania 

wymaganych do spełnienia celów w 

zakresie gospodarowania odpadami, o 

których mowa w ust. 1 tiret drugie, po 

uwzględnieniu dochodów z ponownego 

użycia lub sprzedaży surowców wtórnych 

pochodzących z ich produktów; 

-  koszty operacji selektywnej zbiórki, 

sortowania w celu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu oraz innych operacji odzysku 

wymaganych do spełnienia celów w 

zakresie gospodarowania odpadami, o 

których mowa w ust. 1 tiret drugie, po 

uwzględnieniu dochodów z ponownego 
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użycia lub sprzedaży surowców wtórnych 

pochodzących z ich produktów; 

– koszty zapewniania odpowiednich 

informacji dla posiadaczy odpadów 

zgodnie z ust. 2; 

– koszty zapewniania odpowiednich 

informacji dla posiadaczy odpadów 

zgodnie z ust. 2; 

– koszty gromadzenia danych i 

sprawozdawczości zgodnie z ust. 1 tiret 

trzecie; 

– koszty gromadzenia danych i 

sprawozdawczości zgodnie z ust. 1 tiret 

trzecie; 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a  – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) była zróżnicowana na podstawie 

rzeczywistych kosztów wycofania z użytku 

poszczególnych produktów lub grup 

podobnych produktów, zwłaszcza przy 

uwzględnieniu możliwości ich ponownego 

użycia i recyklingu; 

b) była zróżnicowana na podstawie 

rzeczywistych kosztów wycofania z użytku 

poszczególnych produktów lub grup 

podobnych produktów, zwłaszcza przy 

uwzględnieniu możliwości ich ponownego 

użycia, naprawy i recyklingu, obecności 

substancji niebezpiecznych oraz 

wykorzystania materiałów trwałych, które 

można wielokrotnie poddać recyklingowi 

bez utraty ich właściwości. W celu 

stworzenia zoptymalizowanych warunków 

rynkowych, w których producenci będą 

korzystać z takiego zróżnicowania, ustala 

się dla rynku wewnętrznego Unii zestaw 

kryteriów stanowiących podstawę 

zróżnicowania oraz metodę ich pomiaru. 

Do dnia … [wstawić datę: dwa lata po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy] 

Komisja przeprowadzi badanie i utworzy 

we współpracy z państwami 

członkowskimi i odpowiednimi sektorami 

przemysłu wielostronną platformę w celu 

określenia tych kryteriów, a także 

przyjmie akty wykonawcze zgodnie z art. 

39 ust. 2. 
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Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie ramy monitorowania i 

egzekwowania w celu zagwarantowania, 

by producenci produktów przestrzegali 

swoich zobowiązań wynikających z 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, środki finansowe były 

właściwie wykorzystywane, a wszystkie 

podmioty zaangażowane we wdrożenie 

systemu przekazywały wiarygodne dane. 

Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie ramy monitorowania i 

egzekwowania w celu zagwarantowania, 

by producenci produktów przestrzegali 

swoich zobowiązań wynikających z 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, środki finansowe były 

właściwie wykorzystywane, a wszystkie 

podmioty zaangażowane we wdrożenie 

systemu przekazywały wiarygodne dane. 

W przypadku produktów objętych 

systemem rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta państwa członkowskie 

zapewniają, by przetwarzanie odpadów 

resztkowych powstałych podczas 

ponownego użycia tych produktów i 

procesu przygotowania ich do ponownego 

użycia objęte było opłatą z tytułu 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. Role i obowiązki wszelkich 

pozostałych podmiotów uczestniczących w 

łańcuchu gospodarowania odpadami 

muszą być jasno zdefiniowane. 
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Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zapobieganie powstawaniu odpadów Ponowne użycie i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- zachęcają do korzystania z 

produktów, które są zasobooszczędne, 

trwałe, nadające się do naprawy i 

recyklingu; 

- promują i wspierają wytwarzanie i 

korzystanie z produktów, które są 

zasobooszczędne, trwałe, nadające się do 

ponownego użycia, naprawy i recyklingu, 

w tym produktów wytworzonych ze 

zrównoważonych surowców 

odnawialnych; 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- określają i są ukierunkowane na 

produkty, które są głównymi źródłami 

surowców o dużym znaczeniu dla 

gospodarki Unii i których dostawa wiąże 

się z wysokim ryzykiem w celu 

niedopuszczenia, aby materiały te stały się 

odpadami; 

- określają  produkty zawierające 

znaczne ilości surowców krytycznych, 

których dostawa wiąże się z wysokim 

ryzykiem – także ze względu na 

bezpieczeństwo dostaw – i zachęcają do 

ponownego użycia takich produktów w 

celu niedopuszczenia, aby materiały te 

stały się odpadami; 
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Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- zachęcają do tworzenia systemów 

wspierających ponowne użycie, w 

szczególności w odniesieniu do sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów 

i mebli; 

- popierają tworzenie systemów, w 

tym w szczególności cyfrowych platform 

informacyjnych, wspierających naprawę i 

ponowne użycie, regenerację produktów i 

odtworzenie, w tym w szczególności w 

odniesieniu do sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, opon, tekstyliów, mebli, a 

także opakowań oraz materiałów i 

produktów budowlanych; 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 3 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - zachęcają do wspierania małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze 

szczególnym uwzględnieniem 

mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw 

typu start-up i innych istotnych 

podmiotów szerzących wiedzę, 

reklamujących, promujących lub 

bezpośrednio świadczących usługi 

związane z konserwacją starzejących się 

produktów, wykorzystaniem materiałów 

pochodzących z recyklingu oraz ogólnym 

zapobieganiem powstawaniu odpadów 

zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami i ideą gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- ograniczają wytwarzanie odpadów 

w procesach związanych z produkcją 

przemysłową, wydobyciem minerałów 

oraz odpadów z budowy i rozbiórki, przy 

uwzględnieniu najlepszych dostępnych 

technik; 

- promują efektywne 

gospodarowanie zasobami i ograniczają 
wytwarzanie odpadów w procesach 

związanych z produkcją przemysłową, 

wytwarzaniem, wydobyciem minerałów 

oraz odpadów z budowy i rozbiórki, przy 

uwzględnieniu najlepszych dostępnych 

technik, pod warunkiem że nie podlegają 

już wymogom dyrektywy 2010/75/UE; 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 4 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -  przyjmują/promują/określają 

rozwiązania „symbiozy przemysłowej” 

przez wykorzystywanie produktów 

ubocznych oraz odzysk i recykling 

odpadów; 

 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 4 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - ograniczają zawartość 

niebezpiecznych substancji w materiałach 

i produktach, na przykład ustalając 
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poziomy docelowe, zachęcając do 

informowania lub zapewniając, by 

informacje o niebezpiecznych 

substancjach były udostępniane w całym 

łańcuchu dostaw; 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 4 c (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - ograniczają ilość odpadów 

handlowych i odpadów przemysłowych 

innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w 

handlu i usługach; 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 4 d (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - ograniczają wytwarzanie odpadów 

i emisje powodowane używaniem tworzyw 

sztucznych i części z tworzyw sztucznych, 

a także odpadów wytwarzanych na lądzie, 

w tym odpadów, które mogą ostatecznie 

trafić do środowiska morskiego, aby 

zapewnić zmniejszenie zanieczyszczenia 

morza o co najmniej 50 % do 2030 r.; 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- ograniczają wytwarzanie odpadów 

żywnościowych w produkcji podstawowej, 

przetwórstwie i produkcji, w sprzedaży 

detalicznej i dystrybucji żywności, w 

restauracjach i usługach gastronomicznych 

oraz w gospodarstwach domowych. 

- ograniczają wytwarzanie odpadów 

żywnościowych na poziomie produkcji i 

pakowania, produkcji podstawowej, w tym 

straty pozbiorcze i celowo niezebrane 

produkty rolne, oraz w obrębie łańcuchów 

dostaw, w przetwórstwie i produkcji, w 

sprzedaży detalicznej i dystrybucji 

żywności, w restauracjach i usługach 

gastronomicznych oraz w gospodarstwach 

domowych, aby zapewnić zmniejszenie 

ilości odpadów żywnościowych o co 

najmniej 30 % do roku 2025 i 50 % do 

roku 2030. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 5 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - ograniczają wytwarzanie odpadów 

opakowaniowych przez ustalenie celów w 

tym zakresie zgodnie z art. 4 dyrektywy 

94/62/WE; 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 5 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - wymagają zgłaszania wykrytych 

przypadków sztucznego skracania cyklu 

życia oraz przeciwdziałają wprowadzaniu 

takich produktów do obrotu na ich 

rynkach krajowych; 
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Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 5 c (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - tworzą programy edukacyjne i 

szkoleniowe uwypuklające korzyści 

płynące z gospodarki o obiegu 

zamkniętym oraz opracowują sposoby 

stałego informowania oraz regularne 

kampanie edukacyjne, aby podnieść 

poziom wiedzy o celach w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów, 

ponownego użycia oraz recyklingu 

ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie monitorują i 

oceniają wdrażanie środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów. 

W tym celu wykorzystują odpowiednie 

jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, 

w szczególności dotyczące ilości odpadów 

komunalnych na mieszkańca, które są 

unieszkodliwiane lub poddawane 

odzyskowi energii. 

2. Państwa członkowskie opracowują 

programy zapobiegania powstawaniu 

odpadów mające na celu doprowadzenie 

do zmniejszenia ilości wytwarzanych 

odpadów, na przykład w drodze pomiaru 

wagi odpadów w przeliczeniu na 

mieszkańca. Państwa członkowskie 

monitorują i oceniają wdrażanie środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów. 

W tym celu wykorzystują odpowiednie 

jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, 

w szczególności dotyczące ilości odpadów 

komunalnych na mieszkańca, które zostały 

zmniejszone, są unieszkodliwiane lub 

poddawane odzyskowi energii. Państwa 

członkowskie mogą również korzystać z 

dodatkowych wskaźników jakościowych 

lub ilościowych, w tym wskaźników do 

monitorowania wytwarzania odpadów 
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innych niż odpady komunalne. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie monitorują i 

oceniają wdrażanie swoich środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów 

żywnościowych poprzez pomiar poziomów 

marnotrawienia żywności na podstawie 

metody określonej zgodnie z ust. 4. 

3. Państwa członkowskie monitorują i 

oceniają wdrażanie swoich środków 

zapobiegających powstawaniu odpadów 

żywnościowych poprzez pomiar poziomów 

marnotrawienia żywności na podstawie 

wspólnej metody. Do dnia 31 grudnia 

2017 r. Komisja przyjmie akt delegowany 
zgodnie z art. 38a w celu określenia 

metody jednolitego pomiaru poziomów 

marnotrawienia żywności, obejmującej 

minimalne wymogi jakościowe. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki , aby upewnić się, że na 

żądanie uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia lub ponownym 

użyciem producenci zapewniają im dostęp 

do instrukcji obsługi, części zamiennych, 

informacji technicznych lub 

jakichkolwiek innych narzędzi, sprzętu 

lub oprogramowania. 
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Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 9a) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadkach gdy jest to 

konieczne, aby uzyskać zgodność z ust. 1 

oraz aby ułatwić lub usprawnić odzysk, 

odpady powinny być zbierane oddzielnie, 

jeżeli jest to wykonalne z punktu widzenia 

technicznego, ekonomicznego i 

środowiskowego, i nie powinny być 

mieszane z innymi odpadami lub innymi 

materiałami o odmiennych 

właściwościach.” 

„2. Aby uzyskać zgodność z ust. 1 oraz 

aby ułatwić lub usprawnić odzysk, odpady 

muszą być zbierane oddzielnie i nie mogą 

być mieszane z innymi odpadami lub 

innymi materiałami o odmiennych 

właściwościach.”; 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawka 

 9b) w art. 10 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „2a. Gdy jest to wykonalne, państwa 

członkowskie podejmują konieczne środki 

w celu przeprowadzania odkażania 

odpadów niebezpiecznych przed 

odzyskiem. “ 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 10 – litera a 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie środki w celu wspierania 

przygotowania do ponownego użycia 

produktów, zwłaszcza poprzez zachęcanie 

do tworzenia i wspierania sieci ponownego 

użycia i napraw oraz ułatwienie dostępu 

takich sieci do punktów zbierania odpadów 

oraz wspieranie wykorzystania 

instrumentów ekonomicznych, kryteriów 

udzielania zamówień, celów ilościowych 

lub innych środków. 

1. Państwa członkowskie podejmują 

środki w celu wspierania przygotowania do 

ponownego użycia produktów, zwłaszcza 

poprzez zachęcanie do tworzenia i 

wspierania podmiotów zajmujących się 

przygotowaniem do ponownego użycia i 

ich sieci oraz ułatwienie dostępu takich 

sieci do punktów i obiektów zbierania 

odpadów oraz wspieranie wykorzystania 

instrumentów ekonomicznych, kryteriów 

udzielania zamówień lub innych środków. 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 10 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 ba) w ust. 2 zdanie wprowadzające 

otrzymuje brzmienie: 

„Aby dostosować się do celów niniejszej 

dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim 

jest europejskie społeczeństwo recyklingu 

o wysokiej wydajności zasobów, państwa 

członkowskie przyjmują wszelkie 

niezbędne środki służące realizacji 

następujących celów:” 

„Aby dostosować się do celów niniejszej 

dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim 

jest europejska gospodarka o obiegu 

zamkniętym i o wysokiej wydajności 

zasobów, państwa członkowskie przyjmują 

wszelkie niezbędne środki służące 

realizacji następujących celów:” 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 10 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „2a.  Komisja dokonuje oceny 

zasadności ustanowienia poziomu 
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docelowego w zakresie regeneracji i 

powtórnej rafinacji olejów odpadowych. 

Przy ustalaniu takiego poziomu 

uwzględnia się zarówno regenerację, jak i 

powtórną rafinację. W tym celu Komisja 

przedstawi do 2018 r. ocenę skutków. 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 10 – litera e 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Malta, 

Rumunia i Słowacja mogą otrzymać pięć 

dodatkowych lat na osiągniecie celów, o 

których mowa w ust. 2 lit. c) i d). Państwo 

członkowskie powiadamia Komisję o 

zamiarze skorzystania z tego przepisu 

najpóźniej 24 miesiące przed upływem 

odpowiednich terminów określonych w 

ust. 2 lit. c) i d). W przypadku przedłużenia 

terminu państwo członkowskie podejmuje 

niezbędne środki w celu zwiększenia 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu odpadów komunalnych do co 

najmniej 50 % i 60 % wagowo, 

odpowiednio do roku 2025 i 2030. 

Estonia, Grecja, Cypr, Chorwacja, Łotwa, 

Malta, Rumunia i Słowacja mogą otrzymać 

pięć dodatkowych lat na osiągniecie celów, 

o których mowa w ust. 2 lit. c) i d). 

Państwo członkowskie powiadamia 

Komisję o zamiarze skorzystania z tego 

przepisu najpóźniej 24 miesiące przed 

upływem odpowiednich terminów 

określonych w ust. 2 lit. c) i d). W 

przypadku przedłużenia terminu państwo 

członkowskie podejmuje niezbędne środki 

w celu zwiększenia przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych do co najmniej 50 % i 60 % 

wagowo, odpowiednio do roku 2025 i 

2030. Te państwa członkowskie mogą 

sporządzić z pomocą Komisji roczne plany 

krajowe, szczegółowo opisując środki, 

które należy podjąć, aby osiągnąć 

zamierzone cele. 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 10 – litera e 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 3a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a.  Dla potrzeb obliczania celów 

określonych w ust. 2 lit. c) i d) oraz w ust. 

3 ilość odpadów ulegających 

biodegradacji, która jest poddawana 

tlenowemu lub beztlenowemu rozkładowi 

odpadów, może być liczona jako ilość 

odpadów poddana recyklingowi, jeżeli w 

wyniku tego rozkładu powstaje kompost, 

produkt pofermentacyjny lub inny 

materiał, którego główna część – po 

koniecznej dalszej obróbce – 

wykorzystywana jest jako produkt, 

materiał lub substancja pochodzące z 

recyklingu. 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 10 – litera f a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „5a. Państwa członkowskie podejmują 

środki niezbędne do wspierania odkażania 

odpadów niebezpiecznych przed 

recyklingiem i ponownym użyciem.”;  

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 11 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Do celów obliczenia, czy cele 

ustanowione w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) i art. 

11 ust. 3 zostały osiągnięte, państwa 

członkowskie mogą uwzględnić recykling 

5. Do celów obliczenia, czy cele 

ustanowione w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) i art. 

11 ust. 3 zostały osiągnięte, państwa 

członkowskie mogą uwzględnić recykling 
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metali, który odbywa się w związku ze 

spalaniem, proporcjonalnie do ilości 

spalanych odpadów komunalnych, pod 

warunkiem że te metale poddane 

recyklingowi spełniają określone wymogi 

jakościowe. 

metali, który odbywa się w związku 

odzyskiem energii i ze spalaniem, 

proporcjonalnie do ilości spalanych 

odpadów komunalnych, pod warunkiem że 

te metale poddane recyklingowi spełniają 

określone wymogi jakościowe. 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 11 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 11 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W celu zapewnienia jednolitych 

warunków stosowania ust. 5, Komisja 

przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 

38a ustanawiające wspólną metodę 

obliczania masy metali poddanych 

recyklingowi w związku ze spalaniem, w 

tym kryteria jakości dla metali 

pochodzących z recyklingu. 

6. W celu zapewnienia jednolitych 

warunków stosowania ust. 5, Komisja 

przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 

38a ustanawiające wspólną metodę 

obliczania masy materiałów poddanych 

recyklingowi w związku z odzyskiem 

energii i ze spalaniem, w tym kryteria 

jakości dla materiałów pochodzących z 

recyklingu. 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a) w art. 15 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „4a.  Zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE 

państwa członkowskie mogą podejmować 

środki w celu zapewnienia, aby procedura 

wyboru podmiotów gospodarujących 

odpadami przeprowadzana przez władze 

lokalne i organizacje wdrażające systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta w imieniu producenta 

produktów zawierała klauzule społeczne z 
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myślą o wspieraniu roli przedsiębiorstw i 

platform społecznych i 

solidarnościowych.”; 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 20 – ustęp 2a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12b) w art. 20 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „Państwa członkowskie ustanawiają 

strumienie selektywnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych pochodzących z 

gospodarstw domowych, aby zapewnić 

odpowiednie postępowanie z odpadami 

niebezpiecznymi i uniknąć 

zanieczyszczania innych strumieni 

odpadów komunalnych.”; 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 12 c (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 21 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 12c) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bez uszczerbku dla zobowiązań 

odnoszących się do gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi zawartych w 

art. 18 i 19, państwa członkowskie stosują 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by: 

„1. Bez uszczerbku dla zobowiązań 

odnoszących się do gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi zawartych w 

art. 18 i 19, państwa członkowskie stosują 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by: 

a) oleje odpadowe były zbierane 

osobno, w przypadkach gdy jest to 

technicznie wykonalne; 

a) oleje odpadowe były zbierane 

osobno, w przypadkach gdy jest to 

technicznie wykonalne; 

b) oleje odpadowe były przetwarzane 

zgodnie z art. 4 i 13; 

b) oleje odpadowe były przetwarzane 

zgodnie z art. 4, 11 i 13; 

c) w przypadkach gdy jest to c) w przypadkach gdy jest to 
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technicznie wykonalne i opłacalne 

ekonomicznie, oleje odpadowe o różnych 

cechach nie były mieszane i by oleje 

odpadowe nie były mieszane z innymi 

odpadami lub substancjami, jeżeli takie 

mieszanie stanowi przeszkodę w ich 

przetwarzaniu. 

technicznie wykonalne i opłacalne 

ekonomicznie, oleje odpadowe o różnych 

cechach nie były mieszane i by oleje 

odpadowe nie były mieszane z innymi 

odpadami lub substancjami, jeżeli takie 

mieszanie stanowi przeszkodę w ich 

przetwarzaniu. 

2.  Dla celów selektywnego zbierania 

olejów opadowych i ich właściwego 

przetwarzania państwa członkowskie 

mogą, w zależności od warunków 

krajowych, zastosować dodatkowe środki, 

takie jak wymagania techniczne, zasada 

odpowiedzialności producenta, instrumenty 

ekonomiczne lub dobrowolne 

porozumienia. 

2. W celu osiągnięcia celów 

określonych w art. 11 dotyczących 

zbierania i regeneracji olejów 

odpadowych oraz dla celów selektywnego 

zbierania olejów opadowych i ich 

właściwego przetwarzania państwa 

członkowskie mogą, w zależności od 

warunków krajowych, zastosować 

dodatkowe środki, takie jak wymagania 

techniczne, zasada odpowiedzialności 

producenta, instrumenty ekonomiczne lub 

dobrowolne porozumienia. 

3.  W przypadkach gdy oleje 

odpadowe, zgodnie z przepisami 

krajowymi, podlegają wymogom 

regeneracji, państwa członkowskie mogą 

postanowić, że takie oleje odpadowe są 

regenerowane, jeżeli jest to technicznie 

wykonalne, a w przypadkach gdy 

zastosowanie mają art. 11 lub 12 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 – mogą 

ograniczyć transgraniczny transport olejów 

odpadowych ze swojego terytorium do 

spalarni lub współspalarni, aby dać 

pierwszeństwo regeneracji olejów 

odpadowych. 

3.  W przypadkach gdy zastosowanie 

mają art. 11 lub 12 rozporządzenia (WE) nr 

1013/2006, państwa członkowskie 

ograniczają transgraniczny transport 

olejów odpadowych ze swojego terytorium 

do spalarni lub współspalarni, aby dać 

pierwszeństwo regeneracji olejów 

odpadowych.”; 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

selektywne zbieranie bioodpadów, jeżeli 

jest to wykonalne z punktu widzenia 

technicznego, ekonomicznego i 

Państwa członkowskie zapewniają 

selektywne zbieranie bioodpadów w celu 

spełnienia odpowiednich norm jakości dla 

kompostowania i fermentacji oraz 



 

AD\1106026PL.docx 55/64 PE582.196v02-00 

 PL 

środowiskowego oraz właściwe w celu 

spełnienia odpowiednich norm jakości dla 

kompostu i osiągnięcia celów określonych 

w art. 11 ust. 2 lit. a), c) i d) oraz art. 11 

ust. 3. 

osiągnięcia celów określonych w art. 11 

ust. 2 lit. a), c) i d) oraz art. 11 ust. 3. 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2008/98 

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) recyklingu, w tym kompostowania i 

uzyskiwania z bioodpadów 

sfermentowanej biomasy; 

a) recyklingu, w tym kompostowania, 

oraz fermentacji bioodpadów i 

bioopakowań; 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca)  stosowania bioodpadów do 

produkcji energii odnawialnej, w 

szczególności produkcji zaawansowanych 

biopaliw dla lotnictwa. 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W odniesieniu do ust. 1 i 2 Komisja 

opublikuje do dnia 31 grudnia 2018 r. 

wytyczne w sprawie tworzenia systemów 
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zbierania i przetwarzania bioodpadów. 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 24 – litera b 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 13a) w art. 24 lit. b) otrzymuje 

brzmienie: 

b) odzysk odpadów. b) odzysk odpadów innych niż 

niebezpieczne. 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 16 – litera a – podpunkt ii 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 28 – ustęp 3 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f)  środki na rzecz zwalczania 

wszelkich form zaśmiecania i uprzątania 

wszystkich rodzajów odpadów. 

f)  środki na rzecz zwalczania 

wszelkich form zaśmiecania, zapobiegania 

im i uprzątania wszystkich rodzajów 

odpadów. 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 16 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 28 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „5a. Działania mające na celu 

ograniczenie odpadów morskich 

obejmują: 

 a)  zapobieganie powstawaniu 
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odpadów w odniesieniu do tworzyw 

sztucznych jednorazowego użytku i 

rodzajów opakowań najczęściej 

spotykanych w odpadach morskich i 

odpadach wytwarzanych na lądzie; 

 b)  promowanie opakowań 

nadających się do ponownego użytku i 

pojemników do wielokrotnego 

napełniania; 

 c)  zastępowanie materiałów 

nienadających się do recyklingu i 

utrudniających ponowne przetworzenie; 

 d)  wprowadzenie systemów zwrotu 

kaucji, aby zwiększyć zbieranie odpadów i 

zapobiegać zaśmiecaniu; 

 e)  zastąpienie tworzyw sztucznych w 

produktach końcowych, takich jak 

kosmetyki, detergenty i środki higieny 

osobistej, często spotykanych w odpadach 

morskich i odpadach wytwarzanych na 

lądzie.”; 

 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 37 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Danym zgłaszanym przez państwo 

członkowskie zgodnie z niniejszym 

artykułem towarzyszy sprawozdanie z 

kontroli jakości oraz sprawozdanie na 

temat środków podjętych zgodnie z art. 11a 

ust. 4. 

4. Danym zgłaszanym przez państwo 

członkowskie zgodnie z niniejszym 

artykułem towarzyszy sprawozdanie z 

kontroli jakości, które sporządza się 

zgodnie z jednolitym formatem, oraz 

sprawozdanie na temat środków podjętych 

zgodnie z art. 11a ust. 4. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 37 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja dokonuje przeglądu 

danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym 

artykułem i publikuje sprawozdanie 

dotyczące wyników tego przeglądu. 

Sprawozdanie to obejmuje ocenę 

organizacji gromadzenia danych, źródeł 

danych i metodyki stosowanej przez 

państwa członkowskie, jak również 

kompletności, rzetelności, aktualności oraz 

spójności tych danych. Ocena może 

zawierać konkretne zalecenia dotyczące 

usprawnień. Sprawozdanie to jest 

sporządzane co trzy lata. 

5. Komisja dokonuje przeglądu 

danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym 

artykułem i publikuje sprawozdanie 

dotyczące wyników tego przeglądu. 

Sprawozdanie to obejmuje ocenę 

organizacji gromadzenia danych, źródeł 

danych i metodyki stosowanej przez 

państwa członkowskie, jak również 

kompletności, rzetelności, aktualności oraz 

spójności tych danych, a także dostępności 

otwartych danych. Ocena może zawierać 

konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. 

Sprawozdanie to jest sporządzane dziewięć 

miesięcy po pierwszym zgłoszeniu danych 

przez państwa członkowskie, a następnie 
co trzy lata. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 37 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające format 

zgłaszania danych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz 

sprawozdań na temat wypełniania 

wyrobisk. Takie akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

określoną w art. 39 ust. 2. 

6. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające format 

zgłaszania danych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz 

sprawozdań na temat wypełniania 

wyrobisk, które to akty wspierają cele 

dotyczące ponownego wykorzystywania 

danych i cele w zakresie otwartych 

danych. Takie akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

określoną w art. 39 ust. 2. 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja może opracować wytyczne do 

interpretacji definicji odzysku i 

unieszkodliwiania. 

Komisja może opracować wytyczne do 

interpretacji definicji zapobiegania 

powstawaniu odpadów, ponownego 

użycia, odzysku i unieszkodliwiania. 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 25a) dodaje się załącznik VIa zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Metoda obliczania przygotowania do 

ponownego użycia produktów i 

komponentów do celów art. 11 ust. 2 lit. c) 

i d) oraz art. 11 ust. 3 

Metoda obliczania recyklingu odpadów 

komunalnych do celów art. 11 ust. 2 lit. c) 

i d) oraz art. 11 ust. 3 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie obliczają 

skorygowany współczynnik recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia 

zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 

11 ust. 3 według następującego wzoru: 

Państwa członkowskie obliczają 

skorygowany współczynnik recyklingu 

zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 

11 ust. 3 według następującego wzoru: 
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Poprawka  112 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

skreśla się 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik III – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

R: masa produktów i części składowych 

przygotowanych do ponownego użycia w 

danym roku; 

skreśla się 

Poprawka  115 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VIa (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „Załącznik VIa 

 Instrumenty służące propagowaniu 

stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami oraz przejścia na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym 

 1.  Instrumenty ekonomiczne: 
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 1.1. stopniowe podniesienie podatków 

od składowania lub opłat za składowanie 

w odniesieniu do wszystkich kategorii 

odpadów (komunalnych, obojętnych i 

innych); 

 1.2. wprowadzenie lub zwiększenie 

podatków od spalania lub opłat za 

spalanie; 

 1.3. systemy bezpośredniego wsparcia 

cen w celu propagowania ponownego 

użycia, naprawy i recyklingu; 

 1.4. internalizacja pozytywnych i 

negatywnych efektów zewnętrznych 

związanych z recyklingiem i surowcami 

pierwotnymi; 

 1.5. wprowadzenie zerowej lub bardzo 

niskiej stawki VAT na naprawę, materiały 

do naprawy oraz sprzedaż produktów 

używanych; 

 1.6. stopniowe rozszerzenie na całe 

terytorium państw członkowskich 

systemów opłat proporcjonalnych do ilości 

wyrzucanych odpadów, by zachęcić 

wytwórców odpadów komunalnych do 

ograniczania ilości, ponownego użycia i 

recyklingu odpadów; 

 1.7. zielone opłaty lub zaliczkowe 

opłaty za unieszkodliwianie odpadów 

mające zastosowanie do produktów, w 

odniesieniu do których nie funkcjonują 

programy rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta; 

 1.8. środki służące zwiększeniu 

opłacalności istniejących i przyszłych 

systemów odpowiedzialności producenta; 

 1.9. pomoc inwestycyjna na projekty 

służące propagowaniu stosowania 

hierarchii postępowania z odpadami; 

 1.10 rozszerzenie zakresu systemów 

odpowiedzialności producenta na nowe 

strumienie odpadów; 

 1.11. systemy zwrotu kaucji i inne 

systemy zachęcające wytwórców odpadów 

komunalnych i podmioty gospodarcze do 
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ograniczenia ilości, ponownego użycia i 

recyklingu odpadów; 

 1.12. ekonomiczne zachęty dla władz 

lokalnych do propagowania działań 

zapobiegawczych, rozwoju i intensyfikacji 

systemów selektywnego zbierania; 

 1.13. środki wspierające rozwój 

sektorów ponownego użycia; 

 1.14. kryteria zielonych zamówień 

publicznych służące propagowaniu 

hierarchii postępowania z odpadami; 

 1.15. środki służące stopniowemu 

wycofaniu szkodliwych dopłat 

niezgodnych z hierarchią postępowania z 

odpadami; 

 1.16. zachęty służące propagowaniu 

projektowania i wprowadzania do obrotu 

produktów pozwalających na uniknięcie 

wytwarzania odpadów, takich jak towary 

nadające się do naprawy; 

 2. Inne środki: 

 2.1. szczegółowe zakazy dotyczące 

spalania odpadów nadających się do 

recyklingu; 

 2.2. ograniczenia rynkowe dotyczące 

produktów i opakowań jednorazowego 

użytku oraz nienadających się do 

recyklingu; 

 2.3. środki techniczne i fiskalne mające 

wspierać rozwój rynków produktów 

wprowadzonych do ponownego użytku i 

materiałów pochodzących z recyklingu (w 

tym z kompostowania), a także podnosić 

jakość materiałów pochodzących z 

recyklingu; 

 2.4. środki obejmujące zwrot podatku 

lub zwolnienia podatkowe; 

 2.5. środki mające na celu podniesienie 

wiedzy społeczeństwa na temat 

prawidłowego gospodarowania odpadami 

i zmniejszenia ilości odpadów, w tym 

kampanie ad hoc w celu ograniczenia 

ilości odpadów u źródła oraz zapewnienia 

wysokiego poziomu uczestnictwa w 
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systemach selektywnego zbierania 

odpadów; 

 2.6. środki mające na celu zapewnienie 

odpowiedniej koordynacji, w tym za 

pomocą środków elektronicznych, między 

wszystkimi właściwymi organami 

publicznymi zaangażowanymi w 

gospodarowanie odpadami oraz 

zapewnienie udziału innych ważnych 

zainteresowanych podmiotów; 

 2.7. wykorzystanie europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w celu finansowania rozwoju 

infrastruktury gospodarowania odpadami 

potrzebnej do osiągnięcia odnośnych 

celów; 

 2.8. wykorzystanie europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w celu finansowania zapobiegania 

powstawaniu odpadów, przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu; 

 2.9. stworzenie platform 

komunikacyjnych sprzyjających wymianie 

najlepszych praktyk między sektorami 

przemysłu, partnerami społecznymi, 

władzami lokalnymi i między państwami 

członkowskimi; 

 2.10. wprowadzenie minimalnej 

zawartości materiałów z recyklingu w 

produktach; 

 2.11. wszelkie stosowne alternatywne 

lub dodatkowe środki mające na celu 

osiągnięcie tych samych celów.” 
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