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Zmiana załączników IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 dotyczącego 
trwałych zanieczyszczeń organicznych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2022 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (COM(2021)0656 – 
C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2021)0656),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0396/2021),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 
grudnia 2021 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 29 
czerwca 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0092/2022),

1 Dz.U. C 152 z 6.4.2022, s. 197.



1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

1 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 3 maja 2022 r. (Teksty 
przyjęte, P9_TA(2022)0130).



P9_TC1-COD(2021)0340

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 
października 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2022/... zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 
dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2022/2400.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Oświadczenie Komisji w związku z przyjęciem rozporządzenia (UE) 2022/24001 w 

sprawie włączenia kodu odpadów 17 05 04 „gleba i kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03” do części 2 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2019/1021

Włączenie kodu odpadów dla „gleby i kamieni, innych niż wymienione w 17 05 03” do części 

2 załącznika V nie powinno być rozumiane jako faworyzowanie unieszkodliwiania gleby jako 

odpadu w stosunku do remediacji w celu zapobiegania wytwarzaniu odpadów.

Jeżeli unieszkodliwianie to najlepszy wariant zagospodarowania odpadów środowiskowych, 

wyjątkowe odstępstwo od przetwarzania destruktywnego podlega wymogom określonym w 

art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1021.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2400 z dnia 23 listopada 
2022 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 dotyczącego 
trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 317 z 9.12.2022, s. 24).


