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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W dniu 2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet poświęcony gospodarce o 

obiegu zamkniętym, 

 

który zawiera plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz cztery 

wnioski ustawodawcze dotyczące odpadów. Przedmiotowy wniosek ustawodawczy ma na 

celu określenie celów w zakresie ograniczenia odpadów, w tym celów w zakresie 

składowania, ponownego użycia i recyklingu, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. 

Wniosek ten wytycza również ambitną i wiarygodną długofalową ścieżkę działań w zakresie 

gospodarowania odpadami i recyklingu.  

 

Choć komisja ITRE postanowiła podzielić pakiet na cztery osobne dossier, są one ściśle ze 

sobą powiązane. Wiele zmian dotyczących danych statystycznych i definicji odpadów 

znalazło się w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, podczas gdy cele i wymogi 

wynikające z tych definicji lub danych statystycznych zostały przedstawione w pozostałych 

trzech dyrektywach. Dlatego też konieczne jest zapewnienie spójności wszystkich tych aktów 

prawnych.  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje zmieniony wniosek KE, 

gdyż prezentuje on szersze, bardziej wszechstronne, ale i bardziej realistyczne podejście. 

Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami 

jest absolutnie kluczowe dla zapewnienia wszystkim państwom członkowskim równych 

warunków oraz dla skutecznego gospodarowania odpadami w UE. Niewątpliwie potrzebne są 

dalsze usprawnienia w tej dziedzinie. Proponowane przez Komisję cele muszą być ambitne, 

lecz realistyczne i możliwe do osiągnięcia dla wszystkich państw członkowskich, gdyż w 

przeciwnym razie Unii zagraża rozdrobnienie rynku wewnętrznego oraz niesprzyjający 

udziałowi wszystkich podmiotów, a tym samym nierównomierny rozwój w tym obszarze.  

Długofalowa wizja i dostatecznie ambitne cele to właściwa droga postępowania. Niemniej 

sprawozdawca ma wciąż wątpliwości co do metody zastosowanej przy określaniu celów, nie 

przesądzając przy tym, czy są one odpowiednie. Ponadto po zebraniu wiarygodnych i 

porównywalnych danych konieczne będzie zrewidowanie celów i aspiracji do stosownych 

poziomów. Sprawozdawca ubolewa również, że w całym wniosku nie podkreślono roli 

edukowania i informowania, które powinny należeć do centralnych działań przy 

przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.  

 

Zmiana dyrektyw w sprawie składowania odpadów ma na celu udoskonalenie gospodarki 

odpadami w UE przez wprowadzenie ograniczeń dotyczących ich składowania, które mają 

zostać wprowadzone do 2030 r., oraz dodatkowych ograniczeń dotyczących odpadów 

zbieranych selektywnie, w tym bioodpadów. Przedmiotowy wniosek powinien jeszcze 

bardziej zachęcać do sortowania i recyklingu odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami (zob. dyrektywa ramowa w sprawie odpadów). Sprawozdawca przyjmuje wniosek 

z zadowoleniem i zgadza się, że definicje i dokładne dane statystyczne stanowią fundament 

przepisów dotyczących odpadów oraz są nieodzowne do pomiaru postępów w osiąganiu 

celów zawartych w tych przepisach i celów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.  

 

Sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie wymiany informacji i najlepszych praktyk nie 

tylko na poziomie UE, lecz również między poszczególnymi sektorami gospodarki, włącznie 
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z przemysłem odpadowym i sektorem finansowym. Takie działania mogą być realizowane 

dzięki stworzeniu platform komunikacyjnych, które przyczynią się do rozpowszechniania 

wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwią lepszy ogląd dostępnych 

zdolności, a także będą sprzyjać symbiozie przemysłowej, która może w znacznym stopniu 

przyczynić się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Sprawozdawca uważa także, 

że środki finansowe przyznawane przez Komisję na działania związane z tym przejściem 

mogłyby być również wykorzystywane do finansowania projektów badawczych 

ukierunkowanych na przetwarzanie odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.  

 

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem propozycję uproszczenia obowiązującego państwa 

członkowskie wymogu sprawozdawczości, choć niektóre części zaproponowanego przez 

Komisję tekstu nie pozwalają na jednoznaczną interpretację. Komisja proponuje ponadto 

wprowadzenie systemu składania sprawozdań co trzy lata, jednak rodzi się pytanie, jak te 

terminy będą dotrzymywane w praktyce i po jakim czasie od transpozycji dyrektywy 

rozpocznie się proces składania sprawozdań, tak aby było wystarczająco dużo czasu na 

refleksję i w razie potrzeby na podjęcie dalszych środków.  

 

Sprawozdawca popiera ograniczenia w zakresie składowania bioodpadów, lecz sądzi, że 

bioodpady powinny być obowiązkowo zbierane w sposób selektywny i że w dyrektywie 

ramowej w sprawie odpadów należy jeszcze bardziej uwypuklić potrzebę takiego 

obowiązkowego selektywnego zbierania bioodpadów. W związku z tym sprawozdawca 

zaproponuje dalsze poprawki mające na celu ujęcie obowiązku selektywnej zbiórki 

bioodpadów w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, aby stworzyć wyraźne powiązanie 

między oboma aktami.  

 

Między poszczególnymi państwami członkowskimi występują znaczne różnice w 

bezwzględnej ilości wytwarzanych odpadów. Zaproponowana przez Komisję (procentowa) 

metoda wyliczeń na potrzeby określenia celów dotyczących składowania nie oddaje w 

dostateczny sposób tych różnic. Sprawozdawca uważa także, że Komisja powinna zbadać 

stosowność wprowadzenia dodatkowego celu opartego na łącznej ilości odpadów, które mogą 

być składowane, wyrażonego w kilogramach na osobę rocznie. Ułatwiłby on porównywanie 

wyników państw członkowskich i umożliwiłby lepszą ocenę zapobiegania powstawaniu 

odpadów znajdującego się na szczycie hierarchii sposobów postępowania z odpadami. 

Przyczyni się on również do ograniczenia całkowitej ilości odpadów wytwarzanych każdego 

roku. 

 

Na zakończenie sprawozdawca pragnie podkreślić potrzebę należytego wdrażania i 

egzekwowania obowiązujących przepisów dotyczących odpadów. Ponadto wszelkie dalsze 

środki, które zostaną podjęte przez Komisję, powinny uwzględniać zobowiązania zawarte w 

Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

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: 
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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 w Unii 

należy ulepszyć w celu ochrony, 

zachowania i poprawy jakości środowiska 

naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, 

zapewnienia ostrożnego i racjonalnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych, 

sprzyjania transformacji sektora 

energetycznego i efektywności 

energetycznej oraz wspierania gospodarki 

o obiegu zamkniętym, która umożliwi 

zmniejszenie uzależnienia Unii od 

zasobów naturalnych. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Cele określone w dyrektywie Rady 

1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w 

zakresie składowania odpadów powinny 

zostać zmienione, aby lepiej 

odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do 

gospodarki o obiegu zamkniętym i 

umożliwić postępy w realizacji inicjatywy 

na rzecz surowców15 poprzez ograniczenie 

ilości odpadów składowanych na 

składowiskach przeznaczonych dla 

odpadów innych niż niebezpieczne. 

(2) Cele określone w dyrektywie Rady 

1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w 

zakresie składowania odpadów powinny 

zostać zmienione, aby lepiej 

odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do 

gospodarki o obiegu zamkniętym i 

umożliwić postępy w realizacji inicjatywy 

na rzecz surowców15 poprzez stopniowe 

ograniczenie ilości odpadów składowanych 

na składowiskach przeznaczonych dla 

odpadów innych niż niebezpieczne aż do 

osiągnięcia zerowego poziomu 

składowania. 

__________________ __________________ 

14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1). 

14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1). 

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297. 15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Dalsze ograniczenia w zakresie 

składowania odpadów, począwszy od 

strumieni odpadów, które podlegają 

selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw 

sztucznych, metali, szkła, papieru lub 

bioodpadów), przyniosłyby wyraźne 

korzyści środowiskowe, gospodarcze i 

społeczne. Przy wdrażaniu ograniczeń w 

zakresie składowania odpadów należy 

uwzględnić wykonalność pod względem 

technicznym, ekologicznym i 

ekonomicznym recyklingu lub innego 

rodzaju odzysku odpadów resztkowych 

powstających w ramach selektywnego 

zbierania. 

(5) Dalsze ograniczenia w zakresie 

składowania odpadów, począwszy od 

strumieni odpadów, które podlegają 

selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw 

sztucznych, metali, szkła, papieru lub 

bioodpadów), przyniosłyby wyraźne 

korzyści środowiskowe, gospodarcze i 

społeczne. Należy w dalszym ciągu 

wspierać poprawę wykonalności 
recyklingu pod względem technicznym, 

ekologicznym i ekonomicznym w celu 

ograniczenia w jak największym zakresie 

ilości odpadów resztkowych powstających 

z selektywnie zebranych odpadów. 

Uzasadnienie 

Odpady, które zostały zebrane selektywnie i podlegają recyklingowi, nie powinny trafiać na 

składowiska odpadów. Wymagane są dalsze inwestycje na rzecz ograniczenia ilości odpadów 

resztkowych. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Dużą część odpadów komunalnych 

stanowią odpady komunalne ulegające 

biodegradacji. Składowanie 

nieprzetworzonych odpadów ulegających 

biodegradacji powoduje poważne 

negatywne skutki dla środowiska w postaci 

emisji gazów cieplarnianych i 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

gruntowych, gleby oraz powietrza. 

Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już 

wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od 

składowania odpadów w przypadku 

(6) Dużą część odpadów komunalnych 

stanowią odpady komunalne ulegające 

biodegradacji. Składowanie 

nieprzetworzonych odpadów ulegających 

biodegradacji powoduje poważne 

negatywne skutki dla środowiska w postaci 

emisji gazów cieplarnianych i 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

gruntowych, gleby oraz powietrza. 

Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już 

wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od 

składowania odpadów w przypadku 
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odpadów ulegających biodegradacji, 

jednak należy wprowadzić dalsze 

ograniczenia w zakresie składowania 

takich odpadów, zakazując składowania 

odpadów ulegających biodegradacji 

zebranych selektywnie zgodnie z art. 22 

dyrektywy 2008/98/WE. 

odpadów ulegających biodegradacji, 

jednak należy wprowadzić dalsze 

ograniczenia w zakresie składowania 

takich odpadów, zakazując składowania 

odpadów ulegających biodegradacji, które 

powinny być zbierane selektywnie zgodnie 

z art. 22 dyrektywy 2008/98/WE. Komisja 

i państwa członkowskie powinny zachęcać 

do stosowania alternatywnych środków w 

celu zrównoważonego unieszkodliwiania 

odpadów ulegających biodegradacji z 

zastosowaniem najnowszych technologii i 

technik, takich jak kompostowanie z 

wykorzystaniem dżdżownic lub 

fermentacja beztlenowa. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Wiele państw członkowskich nie 

utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury 

koniecznej do gospodarowania odpadami. 

Ustalenie celów w zakresie ograniczenia 

ilości składowanych odpadów jeszcze 

bardziej ułatwi selektywne zbieranie, 

sortowanie i recykling odpadów i będzie 

zapobiegać zablokowaniu potencjalnych 

materiałów nadających się do recyklingu 

na najniższym poziomie hierarchii 

postępowania z odpadami. 

(7) Wiele państw członkowskich nie 

utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury 

koniecznej do gospodarowania odpadami. 

Ustalenie jasnych celów w zakresie 

ograniczenia ilości składowanych odpadów 

oraz stworzenie programu ramowego 

określającego terminy osiągnięcia 

poszczególnych celów powinno pobudzić i 

jeszcze bardziej ułatwić selektywne 

zbieranie, sortowanie i recykling odpadów. 

Ponadto te ambitne cele powinny stworzyć 

odpowiedni kontekst do pobudzenia 

większych inwestycji prywatnych i 

publicznych w infrastrukturę, badania 

naukowe i umiejętności oraz powinny 
zapobiegać zablokowaniu potencjalnych 

materiałów nadających się do recyklingu 

na najniższym poziomie hierarchii 

postępowania z odpadami. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Stopniowe ograniczanie ilości 

składowanych odpadów jest konieczne w 

celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla 

zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu 

zapewnienia stopniowego i skutecznego 

odzysku wartościowych dla gospodarki 

materiałów odpadowych, opierającego się 

na prawidłowym gospodarowaniu 

odpadami zgodnym z hierarchią 

postępowania z odpadami. Ograniczenie to 

powinno zapobiec powstaniu nadmiernej 

liczby zakładów przetwarzania odpadów 

resztkowych, takich jak zakłady odzysku 

energii lub zakłady mechaniczno-

biologicznego przetwarzania 

nieprzetworzonych odpadów komunalnych 

niskiej jakości, gdyż może to doprowadzić 

do zagrożenia realizacji długofalowych 

unijnych celów w zakresie przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych, określonych w art. 

11 dyrektywy 2008/98/WE. Z podobnych 

względów oraz w celu zapobieżenia 

szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i 

dla środowiska państwa członkowskie 

powinny wprawdzie podjąć wszelkie 

niezbędne środki w celu zagwarantowania, 

że składowane są jedynie odpady 

przetworzone, jednak przestrzeganie 

takiego obowiązku nie powinno prowadzić 

do powstania nadmiernej liczby zakładów 

przetwarzania resztkowych odpadów 

komunalnych. Ponadto, mając na 

względzie zapewnienie spójności 

pomiędzy celami określonymi w art. 11 

dyrektywy 2008/98/WE i celem w zakresie 

ograniczenia ilości składowanych odpadów 

określonym w art. 5 niniejszej dyrektywy 

oraz zapewnienie skoordynowanego 

planowania infrastruktury i inwestycji 

potrzebnych do osiągnięcia tych celów, 

państwa członkowskie, które mogą 

uzyskać dodatkowy czas na realizację 

celów w zakresie recyklingu odpadów 

komunalnych, powinny również uzyskać 

dodatkowy czas na realizację celu w 

(8) Stopniowe ograniczanie ilości 

składowanych odpadów jest konieczne w 

celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla 

zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu 

zapewnienia stopniowego i skutecznego 

odzysku wartościowych dla gospodarki 

materiałów odpadowych, opierającego się 

na prawidłowym gospodarowaniu 

odpadami zgodnym z hierarchią 

postępowania z odpadami ustanowioną w 

dyrektywie 2008/98/WE. To stopniowe 

ograniczenie składowania odpadów 

przyniesie istotną zmianę w 

gospodarowaniu odpadami w wielu 

państwach członkowskich. Dzięki lepszym 

danym statystycznym dotyczącym 

zbierania i unieszkodliwiania odpadów 

możliwe powinno być zapobieganie 

powstawaniu nadmiernej liczby zakładów 

przetwarzania odpadów resztkowych, 

takich jak zakłady odzysku energii lub 

zakłady mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania nieprzetworzonych odpadów 

komunalnych niskiej jakości, gdyż może to 

doprowadzić do zagrożenia realizacji 

długofalowych unijnych celów w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu odpadów komunalnych, 

określonych w art. 11 dyrektywy 

2008/98/WE. Z podobnych względów oraz 

w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom 

dla zdrowia ludzi i dla środowiska państwa 

członkowskie powinny wprawdzie podjąć 

wszelkie niezbędne środki w celu zadbania 

o to, by składowane były jedynie odpady 

przetworzone, jednak przestrzeganie 

takiego obowiązku nie powinno prowadzić 

do powstawania nadmiernej liczby 

zakładów przetwarzania resztkowych 

odpadów komunalnych i przyczyni się do 

uzyskania wysokiej jakości posortowanego 

materiału. W tym celu konieczne jest 

zadbanie o to, by dążenie do 

wyeliminowania składowania nie 

skutkowało wzrostem ilości spalanych 

odpadów i liczby spalarni ani nadmierną 
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zakresie ograniczenia ilości składowanych 

odpadów na rok 2030 określonego w 

niniejszej dyrektywie. 

eksploatacją składowisk odpadów. 
Ponadto, mając na względzie zapewnienie 

spójności pomiędzy celami określonymi w 

art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i celem w 

zakresie ograniczenia ilości składowanych 

odpadów określonym w art. 5 niniejszej 

dyrektywy oraz zapewnienie 

skoordynowanego planowania 

infrastruktury i inwestycji potrzebnych do 

osiągnięcia tych celów, państwa 

członkowskie, które mogą uzyskać 

dodatkowy czas na realizację celów w 

zakresie recyklingu odpadów 

komunalnych, powinny również uzyskać 

dodatkowy czas na realizację celu w 

zakresie ograniczenia ilości składowanych 

odpadów na rok 2030 określonego w 

niniejszej dyrektywie. Konieczne jest także 

zadbanie o to, by przemieszczanie 

odpadów w obrębie Unii odbywało się w 

najbardziej opłacalny i zrównoważony 

sposób zgodnie z zasadami i wymogami 

określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1013/20061a, a zwłaszcza z zasadami 

bliskości geograficznej, priorytetu dla 

odzysku odpadów i samowystarczalności, 

a zatem to przemieszczanie odpadów 

powinno być odpowiednio monitorowane i 

koordynowane, tak by zagwarantować, że 

odbywa się w pełnej zgodności z zasadami 

i założeniami gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 

 _____________________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 

12.7.2006, s. 1). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Komisja powinna zbadać 

stosowność wprowadzenia celu 

dotyczącego łącznej ilości odpadów, 

odpadów komunalnych lub wszystkich 

rodzajów odpadów niezależnie od ich 

pochodzenia, które mogą być składowane, 

wyrażonego w kilogramach na osobę 

rocznie. Taki cel ułatwiłby porównywanie 

wyników osiąganych przez poszczególne 

państwa członkowskie i umożliwiłby 

lepszą ocenę zapobiegania powstawaniu 

odpadów, znajdującego się na szczycie 

hierarchii postępowania z odpadami. 

Przyczyniłby się on zatem do ograniczenia 

całkowitej ilości odpadów wytwarzanych 

każdego roku. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Aby przyczynić się do osiągnięcia 

celów dyrektywy 1999/31/WE, Komisja 

powinna sprzyjać koordynacji oraz 

wymianie informacji i najlepszych praktyk 

między państwami członkowskimi, 

organami szczebla niższego niż krajowy, w 

szczególności w przypadku, gdy organy na 

tych szczeblach władzy są odpowiedzialne 

za gospodarowanie odpadami, oraz 

między poszczególnymi sektorami 

gospodarki, włącznie z przemysłem 

odpadowym i z sektorem finansowym. 

Można by to osiągnąć dzięki stworzeniu 

platform komunikacyjnych, które 

przyczyniłyby się do rozpowszechniania 

wiedzy o nowych rozwiązaniach 

przemysłowych oraz umożliwiłyby lepszy 

ogląd dostępnych zdolności, a także 

przyczyniłyby się do powiązania przemysłu 

odpadowego z sektorem finansowym i do 

sprzyjania symbiozie przemysłowej, mając 
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zawsze na względzie, jak istotne jest 

utrzymanie konkurencyjności przemysłu 

europejskiego. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) 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. 

(9) 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, jak również należy 

propagować wymianę najlepszych praktyk 

między poszczególnymi zainteresowanymi 

stronami. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) 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 

sprawozdania z kontroli jakości danych. 

Przekazywanie wiarygodnych danych 

statystycznych dotyczących 

(11) 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 ujednoliconej metody 

gromadzenia i przetwarzania danych, 

dzięki ustaleniu jednego punktu 

przyjmowania wszystkich danych 

dotyczących odpadów, którym powinien 

być Eurostat, oraz dzięki zlikwidowaniu 

przestarzałych wymogów w zakresie 

sprawozdawczości, przeprowadzeniu 

analizy porównawczej krajowych metod 

sprawozdawczości i wprowadzeniu 
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gospodarowania odpadami ma zasadnicze 

znaczenie dla efektywnego wdrażania 

przepisów i zapewnienia porównywalności 

danych ze wszystkich państw 

członkowskich. W związku z tym podczas 

przygotowywania sprawozdań na temat 

zgodności z celami określonymi w 

przepisach dyrektywy 1999/31/WE 

państwa członkowskie powinny być 

zobowiązane do stosowania najnowszej 

metody opracowanej przez Komisję i 

krajowe urzędy statystyczne państw 

członkowskich. 

sprawozdania z kontroli jakości danych, 

które powinno mieć ujednolicony format. 

Przekazywanie wiarygodnych, 

porównywalnych danych statystycznych 

dotyczących gospodarowania odpadami ma 

zasadnicze znaczenie dla efektywnego 

wdrażania przepisów i zapewnienia 

porównywalności danych ze wszystkich 

państw członkowskich. W związku z tym 

podczas przygotowywania sprawozdań na 

temat zgodności z celami określonymi w 

dyrektywie 1999/31/WE państwa 

członkowskie powinny stosować 

najnowszą metodę opracowaną przez 

Komisję i krajowe urzędy statystyczne 

państw członkowskich. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Składowanie odpadów 

niebezpiecznych zbieranych wraz z 

odpadami innymi niż niebezpieczne 

(komunalnymi, przemysłowymi, innymi) 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

ludzi i dla środowiska. Programy 

badawcze dotyczące postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi pomogłyby w 

ograniczeniu takiego składowania. Środki 

Unii przyznawane na wspieranie 

przechodzenia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym mogłyby zatem być 

wykorzystywane na potrzeby takich 

programów. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Niniejsza dyrektywa została 

przyjęta z uwzględnieniem zobowiązań 

zawartych w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. i powinna być wdrożona i 

stosowana zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w tymże porozumieniu. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 1999/31/WE  

Artykuł 2 – litera m 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 ba) lit. m) otrzymuje brzmienie: 

m)  „odpady ulegające biodegradacji” 

oznaczają wszelkie odpady, które 

podlegają rozpadowi beztlenowemu lub 

tlenowemu, takie jak żywność lub odpady 

ogrodnicze, papier i tektura; 

„m)  »odpady ulegające biodegradacji« 

oznaczają odpady żywnościowe i 

ogrodnicze, papier i tekturę, drewno i 

odpady z rolnictwa pochodzenia innego 

niż zwierzęce takie jak słoma oraz wszelkie 

inne odpady, które ulegają rozkładowi 

beztlenowemu lub tlenowemu;”; 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 1999/31/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Państwa Członkowskie 

ustanawiają strategię krajową dotyczącą 

zmniejszenia ilości odpadów ulegających 

biodegradacji, które trafiają na 

składowiska nie później niż dwa lata po 

dacie ustanowionej w art. 18 ust. 1, i 

1. Nie później niż dwa lata po dacie 

określonej w art. 18 ust. 1 państwa 

członkowskie ustanowią strategię krajową 

dotyczącą przyspieszonego ograniczenia 

ilości odpadów ulegających biodegradacji, 

które trafiają na składowiska, i 
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powiadamiają Komisję o tej strategii. 

Strategia taka powinna obejmować środki 

mające na celu osiągnięcie celów 

wymienionych w ust. 2, w szczególności 

poprzez recykling, kompostowanie, 

produkcję biogazu i odzyskiwanie 

materiałów/energii. W ciągu 30 miesięcy 

od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 

Komisja przekazuje Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

przedstawiające zebrane strategie krajowe. 

powiadomią Komisję o tej strategii. 

Strategia taka powinna obejmować środki 

mające na celu osiągnięcie celów 

wymienionych w ust. 2, w szczególności 

poprzez recykling, kompostowanie, 

produkcję biogazu i odzyskiwanie 

materiałów/energii. W ciągu 30 miesięcy 

od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 

Komisja przekazuje Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

przedstawiające zebrane strategie krajowe. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c 

Dyrektywa 1999/31/WE 

Artykuł 5 – ustępy 5–7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie podejmują 

środki niezbędne do zagwarantowania, by 

do 2030 r. ilość składowanych odpadów 

komunalnych została zmniejszona do 10 % 

całkowitej ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych. 

5. Państwa członkowskie podejmują 

środki niezbędne do zagwarantowania, by 

do 2030 r. ilość składowanych odpadów 

komunalnych została zmniejszona do 10 % 

całkowitej ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych. 

 5a. Do dnia 31 grudnia 2030 r. 

państwa członkowskie będą akceptować 

na składowiskach przeznaczonych dla 

odpadów innych niż niebezpieczne 

wyłącznie resztkowe odpady inne niż 

niebezpieczne pochodzące z odpadów 

komunalnych oraz handlowych i 

przemysłowych. 

6. Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, 

Malta, Rumunia i Słowacja mogą uzyskać 

przedłużenie terminu realizacji celu, o 

którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć 

lat. Państwo członkowskie powiadamia 

Komisję o zamiarze skorzystania z tego 

przepisu najpóźniej 24 miesiące przed 

upływem terminu określonego w ust. 5. W 

przypadku przedłużenia terminu państwo 

członkowskie podejmuje niezbędne środki 

w celu zmniejszenia do 2030 r. ilości 

składowanych odpadów komunalnych do 

6. Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, 

Malta, Rumunia i Słowacja mogą uzyskać 

przedłużenie terminu realizacji celu, o 

którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć 

lat. Państwo członkowskie powiadamia 

Komisję o zamiarze skorzystania z tego 

przepisu najpóźniej 24 miesiące przed 

upływem terminu określonego w ust. 5. W 

przypadku przedłużenia terminu państwo 

członkowskie podejmuje niezbędne środki 

w celu zmniejszenia do 2030 r. ilości 

składowanych odpadów komunalnych do 
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20 % całkowitej ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych. 

20 % całkowitej ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych. 

Do powiadomienia należy dołączyć plan 

wdrażania przedstawiający środki 

konieczne do zapewnienia zgodności z 

celami przed upływem nowego terminu. 

Plan powinien również zawierać 

szczegółowy harmonogram wdrażania 

proponowanych środków oraz ocenę ich 

oczekiwanych skutków. 

Do powiadomienia należy dołączyć plan 

wdrażania przedstawiający środki 

konieczne do zapewnienia zgodności z 

celami przed upływem nowego terminu. 

Plan powinien również zawierać 

szczegółowy harmonogram wdrażania 

proponowanych środków oraz ocenę ich 

oczekiwanych skutków. 

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 

r. Komisja bada możliwość obniżenia 

wartości celu określonego w ust. 5 i 

wprowadzenia ograniczeń w zakresie 

składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne innych niż odpady 

komunalne. W tym celu sprawozdanie 

Komisji, w stosownym przypadku z 

załączonym do niego wnioskiem, zostaje 

przesłane Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie.”; 

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 

r. Komisja zbada możliwość obniżenia 

wartości celu określonego w ust. 5 z 

zamiarem ewentualnego dalszego jej 

obniżenia do 5% na podstawie oceny 

skutków i wprowadzenia ograniczeń w 

zakresie składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne innych niż odpady 

komunalne. Komisja oceni również, czy 

stosowne jest określenie celu dotyczącego 

łącznej ilości odpadów, które mogą być 

składowane, wyrażonego przykładowo w 

kilogramach na osobę rocznie w 

dozwolonym zakresie. W tym celu 

sprawozdanie Komisji, w razie potrzeby z 

załączonym do niego wnioskiem, zostanie 

przesłane Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy) 

Dyrektywa 1999/31/WE 

Artykuł 8 – litera a – podpunkt iii 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 4a) w art. 8 lit. a) ppkt (iii) otrzymuje 

brzmienie: 

„(iii)  składowisko odpadów jest 

obsługiwane w taki sposób, że podjęto 

konieczne środki zapobiegające 

wypadkom i ograniczające ich 

konsekwencje; 

„(iii)  składowisko odpadów jest 

prowadzone w taki sposób, że stale są 

podejmowane niezbędne środki 

zapobiegawcze w celu zmniejszenia 

zagrożenia niepożądanymi zdarzeniami 

oraz ich dalszymi skutkami;”; 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Dyrektywa 1999/31/WE 

Artykuł 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 14a 

 Instrumenty wspierające przechodzenie 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym 

 1.  Aby przyczynić się do osiągnięcia 

celów określonych w niniejszej 

dyrektywie, państwa członkowskie 

wykorzystują odpowiednie instrumenty 

ekonomiczne lub stosują inne środki. W 

tym celu państwa członkowskie 

wykorzystują instrumenty ekonomiczne 

lub stosują środki wymienione w 

załączniku IIIa. 

 2.  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 konkretnych 

instrumentów lub środków zastosowanych 

zgodnie z ust. 1.”; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 

Dyrektywa 1999/31/WE 

Artykuł 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zgłaszają 

Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 

ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. 

Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w 

1. Państwa członkowskie zgłaszają 

Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 

ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. 

Gromadzą, przetwarzają i zgłaszają 
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terminie 18 miesięcy od zakończenia roku 

sprawozdawczego, którego dotyczą 

zebrane dane. Dane są zgłaszane w 

formacie określonym przez Komisję 

zgodnie z ust. 5. Pierwsze sprawozdanie 

obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia 

[enter year of transposition of this 

Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia 

[enter year of transposition of this 

Directive + 1 year] r. 

porównywalne dane według ujednoliconej 

metody drogą elektroniczną w terminie 18 

miesięcy od zakończenia roku 

sprawozdawczego, którego dotyczą 

zebrane dane. Dane są zgłaszane w 

określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5 

formacie, który sprzyja celom dotyczącym 

ponownego wykorzystania i otwartości 

danych. Pierwsze sprawozdanie obejmie 

dane za okres od dnia 1 stycznia [enter 

year of transposition of this Directive + 1 

year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of 

transposition of this Directive + 1 year] r. 

2. Państwa członkowskie zgłaszają 

dane dotyczące realizacji celów 

określonych w art. 5 ust. 2 do dnia 1 

stycznia 2025 r. 

2. Państwa członkowskie zgłaszają 

dane dotyczące realizacji celów 

określonych w art. 5 ust. 2 do dnia 1 

stycznia 2025 r. 

3. Danym zgłaszanym przez państwo 

członkowskie zgodnie z niniejszym 

artykułem towarzyszy sprawozdanie z 

kontroli jakości. 

3. Danym zgłaszanym przez państwo 

członkowskie zgodnie z niniejszym 

artykułem towarzyszy sprawozdanie z 

kontroli jakości. Sprawozdanie z kontroli 

jakości sporządza się w ujednoliconym 

formacie. 

4. 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 metody 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. 

4. 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 metody stosowanej przez państwa 

członkowskie, jak również kompletności, 

rzetelności, aktualności, 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. 

5. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające format 

zgłaszania danych zgodnie z ust. 1. Takie 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą, o której mowa w art. 17 ust. 2 

niniejszej dyrektywy.”; 

5. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 

17a akty delegowane ustanawiające format 

zgłaszania porównywalnych danych i 

ujednoliconą metodę zgodnie z ust. 1 oraz 

format sprawozdania z kontroli jakości, o 

którym mowa w ust. 3. 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 1999/31/WE 

Artykuł 17 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 16, 

powierza się Komisji na czas nieokreślony 

od [enter date of entry into force of this 

Directive] r. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 15 i 

16, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od [enter date of entry into 

force of this Directive] r. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 1999/31/WE 

Artykuł 17 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 16 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy Parlament Europejski albo 

Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.”; 

5. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 15 i 16 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 

albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

Dyrektywa 1999/31/WE 

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – litera e 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 9a) w ZAŁĄCZNIKU I pkt 1.1 lit. e) 
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otrzymuje brzmienie: 

„e) ochrony przyrody lub dziedzictwa 

kulturalnego w okolicy. 

„e) ryzyka dla lokalnych ekosystemów 

oraz rodzimej dzikiej fauny, a także dla 

okolicznego dziedzictwa kulturowego.”; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) 

Dyrektywa 1999/31/WE  

Załącznik III a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 10a)  dodaje się załącznik IIIa zawarty 

w załączniku do niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik (nowy) 

Dyrektywa 1999/31/WE  

Załącznik III a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ZAŁĄCZNIK 

 Dodaje się załącznik IIIa w brzmieniu: 

 „Załącznik IIIa 

 Instrumenty wspierające stosowanie 

hierarchii postępowania z odpadami oraz 

przechodzenie na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym 

 1. Instrumenty ekonomiczne: 

 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 podniesienie 

podatków od spalania bądź opłat za 

spalanie; 

 1.3. systemy bezpośredniego wsparcia 
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cen w celu sprzyjania ponownemu użyciu, 

naprawie i recyklingowi; 

 1.4. internalizacja pozytywnych i 

negatywnych efektów zewnętrznych 

związanych z recyklingiem i surowcami 

pierwotnymi; 

 1.5. objęcie niską lub zerową stawką 

VAT naprawy, materiałów do naprawy i 

sprzedaży używanych produktów; 

 1.6. stopniowe rozszerzenie na całe 

terytoria państw członkowskich systemów 

opłat proporcjonalnych do ilości 

wyrzucanych odpadów, by zachęcić 

wytwórców odpadów komunalnych do 

ograniczania ilości, do ponownego użycia 

i do 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 dla projektów 

wspierających stosowanie 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 

ograniczenia ilości wytwarzanych przez 

nich odpadów oraz do ich ponownego 

użycia i recyklingu; 

 1.12. zachęty ekonomiczne 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 
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publicznych sprzyjające stosowaniu 

hierarchii postępowania z odpadami; 

 1.15. środki służące stopniowemu 

zniesieniu szkodliwych dopłat 

niezgodnych z hierarchią postępowania z 

odpadami; 

 1.16. zachęty służące propagowaniu 

projektowania i wprowadzania do obrotu 

produktów pozwalających na uniknięcie 

wytworzenia odpadów, takich jak 

produkty nadające się do naprawy. 

 2. Inne środki: 

 2.1. szczegółowe zakazy dotyczące 

spalania odpadów nadających się do 

recyklingu; 

 2.2. ograniczenia sprzedaży produktów 

i opakowań jednorazowego użytku oraz 

nienadających się do recyklingu; 

 2.3. środki techniczne i środki polityki 

budżetowej wspierające rozwój rynków dla 

produktów wprowadzonych do ponownego 

użytku i materiałów pochodzących z 

recyklingu (w tym z kompostowania) oraz 

podnoszące jakość materiałów 

pochodzących z recyklingu; 

 2.4. środki obejmujące zwrot podatku 

lub zwolnienie z podatku; 

 2.5. środki mające na celu poszerzenie 

wiedzy społeczeństwa na temat 

prawidłowego gospodarowania odpadami 

i zmniejszania ilości odpadów, w tym 

kampanie ad hoc służące ograniczaniu 

ilości odpadów u źródła oraz zapewnieniu 

wysokiego poziomu uczestnictwa w 

systemach selektywnego zbierania 

odpadów; 

 2.6. środki mające na celu zapewnienie 

odpowiedniej koordynacji, w tym z 

wykorzystaniem środków elektronicznych, 

między wszystkimi właściwymi organami 

publicznymi zaangażowanymi w 

gospodarowanie odpadami oraz 

zapewnienie zaangażowania innych 

kluczowych zainteresowanych podmiotów; 



 

 

PE582.213v03-00 22/23 AD\1109173PL.docx 

PL 

 2.7. wykorzystanie europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

do finansowania rozwoju infrastruktury 

gospodarowania odpadami potrzebnej do 

osiągnięcia odnośnych celów; 

 2.8. wykorzystanie europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

do finansowania zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz 

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 surowców pochodzących z 

recyklingu w produktach; 

 2.11. wszelkie stosowne alternatywne 

lub dodatkowe środki zmierzające do 

osiągnięcia tych samych celów co 

którykolwiek z wymienionych w pkt 2.1–

2.10.”. 
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