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Poprawka 1
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że w gospodarce 
o obiegu zamkniętym maksymalna 
wartość surowców i produktów jest 
utrzymywana w całym łańcuchu, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
odnawialne źródła energii;

Or. nl

Poprawka 2
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw -A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że ponad połowa 
emisji gazów cieplarnianych jest 
powiązana z wydobywaniem i użyciem 
surowców;

Or. nl

Poprawka 3
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw -A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ab. mając na uwadze, że ograniczenie 
użycia podstawowych surowców i towarów 
oraz zwiększony recykling zapewniają 
możliwość zabezpieczenia naszego 
dobrobytu i podtrzymania gospodarki bez 
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wyrzekania się komfortu;

Or. nl

Poprawka 4
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw -A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ac. mając na uwadze, że niedawne 
badanie przeprowadzone przez Circular 
Flanders i VITO pokazuje, że 
przedsiębiorstwa oparte na obiegu 
zamkniętym osiągają lepsze wyniki w 
okresie kryzysu związanego z 
koronawirusem i są bardziej odporne na 
sytuacje kryzysowe1a;
_________________
1a https://vlaanderen-
circulair.be/nl/veerkracht 

Or. nl

Poprawka 5
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw -A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ad. mając na uwadze, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym odgrywa ważną rolę w 
osiąganiu celów klimatycznych, 
obejmując także mobilność; mając na 
uwadze, że w niedawnym badaniu 
stwierdzono jednak, że obecne 
uzgodnienia dotyczące mobilności mają 
przede wszystkim zastosowanie do 
transportu materiałów, a nie ludzi, oraz 
funkcjonują w rzeczywistości w oparciu o 



AM\1212603PL.docx 5/66 PE657.253v01-00

PL

zasady liniowe wobec obecnego braku 
prawdziwej polityki mobilności opartej na 
obiegu zamkniętym2a;
_________________
2a https://ce-center.vlaanderen-
circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-
circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport

Or. nl

Poprawka 6
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw -A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ae. mając na uwadze, że gromadzenie 
danych jakościowych ma ogromne 
znaczenie dla odpowiedniego 
monitorowania i odpowiedniej oceny 
realizowanej polityki;

Or. nl

Poprawka 7
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w sektorze 
transportowym można bardzo wiele zrobić 
dla poprawy zasobooszczędności oraz że 
coraz większa część przewożonych 
towarów jest pakowana w materiały 
jednokrotnego użytku;

A. mając na uwadze, że w sektorze 
transportowym i sektorze logistyki oraz w 
ich łańcuchach dostaw można bardzo 
wiele zrobić dla poprawy 
zasobooszczędności oraz że coraz większa 
część przewożonych towarów jest 
pakowana w materiały jednokrotnego 
użytku;



PE657.253v01-00 6/66 AM\1212603PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 8
Maria Grapini

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w sektorze 
transportowym można bardzo wiele zrobić 
dla poprawy zasobooszczędności oraz że 
coraz większa część przewożonych 
towarów jest pakowana w materiały 
jednokrotnego użytku;

A. mając na uwadze, że w sektorze 
transportowym i sektorze turystyki można 
bardzo wiele zrobić dla poprawy 
zasobooszczędności oraz że coraz większa 
część przewożonych towarów i towarów 
wykorzystywanych w sektorze turystyki 
jest pakowana w materiały jednokrotnego 
użytku;

Or. ro

Poprawka 9
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w sektorze 
transportowym można bardzo wiele zrobić 
dla poprawy zasobooszczędności oraz że 
coraz większa część przewożonych 
towarów jest pakowana w materiały 
jednokrotnego użytku;

A. mając na uwadze, że w sektorze 
transportowym można bardzo wiele zrobić 
dla poprawy zasobooszczędności, przede 
wszystkim dzięki optymalizacji łańcucha 
logistycznego;

Or. nl

Poprawka 10
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w białej 
księdze w sprawie transportu z 2011 r.1a 
Komisja ustanowiła ambitny cel, jakim 
jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych z transportu do 2050 r. o 
co najmniej 60 % w porównaniu z 
poziomem z roku 1990 oraz o 20 % do 
2030 r. w porównaniu z poziomem z 
2008 r.; mając na uwadze, że wymagane 
będzie ograniczenie o ponad 60 %, aby 
osiągnąć cele porozumienia paryskiego1b;
_________________
1a Biała księga pt. „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”.
1b SOER 2020, rozdział 13.5.3, s. 311.

Or. en

Poprawka 11
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
muszą wspierać przejście na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, w tym w dziedzinie 
transportu;

Or. fr

Poprawka 12
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że rośnie ilość 
przewożonych towarów pakowanych w 
materiały jednokrotnego użytku;

Or. nl

Poprawka 13
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że optymalizacja 
łańcuchów wartości zarówno w zakresie 
segmentacji, jak i na poziomie 
geograficznym mogłaby zmniejszyć 
zapotrzebowanie na usługi transportowe;

Or. fr

Poprawka 14
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że emisje z 
transportu (w tym lotnictwa 
międzynarodowego, ale z wyłączeniem 
żeglugi międzynarodowej) w 2017 r. były o 
28 % wyższe od poziomów z 1990 r.2a;
_________________
2a EEA, Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe (Emisje gazów 
cieplarnianych z transportu w Europie), 
s. 4.
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Or. en

Poprawka 15
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że nie istnieje 
obecnie konkretny i wiążący cel dotyczący 
ograniczania gazów cieplarnianych 
zawarty w przepisach UE dla sektora 
transportowego jako całości, mimo iż 
sektor ten ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia ambitnego celu UE w zakresie 
dekarbonizacji3a;
_________________
3a SOER 2020, rozdział 13.5.1, s. 310.

Or. en

Poprawka 16
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że optymalizacja 
wykorzystania zasobów w całym łańcuchu 
logistycznym ma zasadnicze znaczenie dla 
urzeczywistnienia gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz że ważne jest unikanie 
pustych przejazdów pojazdów 
transportowych, w szczególności przez 
usprawnienie połączenia logistyki 
dystrybucji i logistyki zwrotnej, w tym 
przez rozwój cyfryzacji i sztucznej 
inteligencji;

Or. fr



PE657.253v01-00 10/66 AM\1212603PL.docx

PL

Poprawka 17
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że rozwój 
alternatywnych napędów silnikowych, 
głównie elektrycznych i wodorowych, oraz 
technologii informacyjnych w sektorze 
transportu zwiększy zapotrzebowanie na 
niektóre surowce, których w Europie jest 
niewiele albo nie ma w ogóle;

Or. fr

Poprawka 18
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Søren 
Gade

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że włączenie 
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i 
ekoprojektu do produktów i usług 
turystycznych zwiększy jakość doznań 
turystycznych, ograniczy ich 
oddziaływanie na środowisko oraz będzie 
propagować szkolenia i gotowość 
konsumentów do oceny kryteriów 
zrównoważonego rozwoju podczas wyboru 
produktu lub usługi;

Or. en

Poprawka 19
Benoît Lutgen
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Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że sektor 
turystyczny, przyjmując bardziej 
zrównoważony charakter, musi w 
większym stopniu przyczyniać się do 
osiągnięcia celów gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 20
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
plan działania UE dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym (COM(2020)0098 
final) zaproponowany przez Komisję, a w 
szczególności skupienie się w nim na 
bateriach i pojazdach;

Or. nl

Poprawka 21
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym stwarza duże możliwości dla 
sektora mobilności, takie jak inicjatywy w 
zakresie gospodarki współpracy, pojazdy 
elektryczne, ponowne użycie 
komponentów, postępy w obszarze 
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multimodalności dzięki zrównoważonym 
środkom transportu, a także optymalizacja 
logistyki;

Or. en

Poprawka 22
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla, że ponowne 
opracowanie procesów logistycznych na 
potrzeby wydajnego i zrównoważonego 
zarządzania przepływami materiałów, 
komponentów i produktów będzie miało 
kluczowe znaczenie w nadchodzących 
latach w przyspieszaniu przejścia 
społeczeństwa w kierunku modelu 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 23
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że towarowy ślad 
węglowy i zużycie zasobów w związku z 
transportem i pakowaniem można 
ograniczyć dzięki podejściu opartemu na 
gospodarce o obiegu zamkniętym;

1. podkreśla, że ślad węglowy i 
zużycie zasobów w związku z mobilnością 
można ograniczyć dzięki podejściu 
opartemu na gospodarce o obiegu 
zamkniętym także w tym obszarze;

Or. nl

Poprawka 24
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Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że towarowy ślad 
węglowy i zużycie zasobów w związku z 
transportem i pakowaniem można 
ograniczyć dzięki podejściu opartemu na 
gospodarce o obiegu zamkniętym;

1. podkreśla, że towarowy ślad 
węglowy i zużycie zasobów w związku z 
transportem i pakowaniem można 
ograniczyć dzięki podejściu opartemu na 
gospodarce o obiegu zamkniętym, które 
promuje w szczególności optymalizację i 
ujednolicenie opakowań w celu 
zwiększenia współczynnika obciążenia 
pojazdów;

Or. fr

Poprawka 25
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że towarowy ślad 
węglowy i zużycie zasobów w związku z 
transportem i pakowaniem można 
ograniczyć dzięki podejściu opartemu na 
gospodarce o obiegu zamkniętym;

1. podkreśla, że towarowy ślad 
węglowy i zużycie zasobów w związku z 
transportem i pakowaniem można 
ograniczyć dzięki podejściu opartemu na 
gospodarce o obiegu zamkniętym, 
minimalizując jednocześnie wytwarzanie 
odpadów i wykorzystanie surowców 
pierwotnych;

Or. en

Poprawka 26
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Søren 
Gade

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę promowania 
ekoprojektu w produktach i usługach 
transportowych; podkreśla, że należy 
opracować europejską strategię, aby 
promować technologie monitorowania 
osadzone w towarach i pojazdach w celu 
poprawy dostępnych informacji i 
zastosowania ich do projektowania, 
prognozowania okresu eksploatacji, 
przedłużenia cyklu, wydajności recyklingu 
oraz planowania i przedłużania cykli 
użycia;

Or. en

Poprawka 27
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do większego 
ukierunkowania inicjatyw dotyczących 
gospodarki o obiegu zamkniętym na 
sektor transportowy oraz do zwiększenia 
wysiłków w celu ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych z transportu, aby 
osiągnąć cele ogłoszone w białej księdze z 
2011 r. i porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 28
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1a. podkreśla, w kontekście 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
znaczenie transportu multimodalnego, a 
tym samym odpowiedniego połączenia 
rodzajów transportu, przy czym 
pierwszeństwo należy przyznać tym 
rodzajom, które zużywają najmniej 
zasobów;

Or. fr

Poprawka 29
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ze szczególnym zainteresowaniem 
oczekuje na ogłoszenie kompleksowej 
strategii na rzecz zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności;

Or. nl

Poprawka 30
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla potrzebę oddzielenia 
wzrostu PKB od zwiększania emisji z 
transportu i zużycia zasobów, jak 
przewidziała Komisja w białej księdze z 
2001 r. w sprawie europejskiej polityki 
transportowej, w szczególności przez 
przejście z transportu drogowego na 
transport kolejowy, transport wodny i 
publiczny transport zbiorowy;

Or. en
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Poprawka 31
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie zamówień 
publicznych wspomagających zamknięcie 
obiegu w gospodarce oraz przykładowych 
działań w tym względzie na każdym 
szczeblu sprawowania władzy;

Or. nl

Poprawka 32
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. jest przekonany, że innowacje 
mają kluczowe znaczenie dla dalszego 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w związku z czym przyjmuje 
z zadowoleniem, że zwrócono na nie 
uwagę w komunikacie;

Or. nl

Poprawka 33
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. aktywnie zachęca producentów do 
wykorzystywania tożsamości marki i 
wpływów rynkowych do promowania 
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zrównoważonej konsumpcji opartej na 
obiegu zamkniętym;

Or. nl

Poprawka 34
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie;

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie, który w 2017 r. wyniósł 7,2 %, 
pozostając na poziomie o wiele niższym od 
celu 10 % przewidzianego na 2020 r. w 
dyrektywie 2009/28/WE, w dążeniu do 
osiągnięcia celu wynoszącego co najmniej 
14 % na 2030 r. na mocy dyrektywy (UE) 
2018/2001; apeluje o szybsze 
rozpowszechnianie bateryjnych 
samochodów elektrycznych; zwraca 
uwagę, że ogólnounijne docelowe poziomy 
CO2 dla samochodów osobowych mogą 
wpłynąć na to rozpowszechnienie4a;
_________________
4a Dane szacunkowe pokazują, że do 
2030 r. bateryjne samochody elektryczne 
mogą stanowić od 3,9 % do 13,0 % 
rejestrowanych samochodów nowych, w 
zależności od tych poziomów docelowych, 
EEA, Electric vehicles from life cycle and 
circular economy perspectives (Pojazdy 
elektryczne z perspektywy cyklu życia i 
gospodarki o obiegu zamkniętym), 
2018 r., s. 11.

Or. en

Poprawka 35
Benoît Lutgen
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie;

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
poszczególnych rodzajach transportu, w 
szczególności przez zapewnienie 
transpozycji w państwach członkowskich 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 36
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie;

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie, aby ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i wspierać możliwości 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 37
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie;

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie oraz do poczynienia 
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znaczących inwestycji w badania naukowe 
związane z ekologiczną energią 
bezemisyjną;

Or. fr

Poprawka 38
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Unię do zwiększenia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie;

2. wzywa Unię do stworzenia zachęt 
w celu zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w transporcie;

Or. de

Poprawka 39
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do 
przeanalizowania negatywnego wpływu 
paliw alternatywnych, w szczególności na 
użytkowanie gruntów, aby zapobiec 
wytwarzaniu paliw alternatywnych 
kosztem upraw roślin spożywczych; wzywa 
Komisję do dopilnowania, aby zostały 
skrócone zbyt duże odległości między 
miejscami wytwarzania surowców a 
miejscami wytwarzania paliw 
alternatywnych;

Or. fr

Poprawka 40
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Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do przyjęcia 
dodatkowych środków w celu przejścia w 
kierunku energii elektrycznej w 
mniejszym stopniu opartej na węglu w 
UE, biorąc pod uwagę, że emisje w cyklu 
życia bateryjnych samochodów 
elektrycznych zasilanych energią 
elektryczną wytwarzaną z energii 
wiatrowej mogłyby być o prawie 90 % 
niższe niż w przypadku równoważnych 
pojazdów z silnikiem spalinowym 
wewnętrznego spalania5a;
_________________
5a EEA, Electric vehicles from life cycle 
and circular economy perspectives 
(Pojazdy elektryczne z perspektywy cyklu 
życia i gospodarki o obiegu zamkniętym), 
2018 r., s. 7.

Or. en

Poprawka 41
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych;

3. wzywa Komisję do 
przeanalizowania poszczególnych 
sposobów internalizacji kosztów 
zewnętrznych transportu;

Or. nl

Poprawka 42
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Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych;

3. wzywa Komisję do sfinalizowania 
i ujęcia w dyrektywie istniejących badań 
dotyczących kosztów zewnętrznych 
transportu oraz do ustanowienia systemów 
certyfikacji dotyczących gazów 
cieplarnianych;

Or. fr

Poprawka 43
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych;

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu, do 
zwiększania świadomości wśród 
użytkowników transportu oraz do 
promowania bardziej ekologicznych 
rozwiązań transportowych przez 
ustanowienie systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych i 
wspólnych norm UE w celu określenia 
śladu węglowego każdego przejazdu 
pasażerskiego i towarowego; podkreśla, że 
emisje gazów cieplarnianych powodowane 
przez transport dóbr pośrednich w 
łańcuchu produkcji muszą zostać 
włączone do systemów certyfikacji, oraz 
wzywa Unię do podjęcia działań, aby 
ograniczyć intensywność transportu w 
łańcuchach produkcji;

Or. en
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Poprawka 44
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych;

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych; w tym 
względzie podkreśla znaczenie innowacji i 
polityki fiskalnej; wskazuje, że 
etykietowanie stanowi narzędzie o 
znaczeniu krytycznym pomagające 
konsumentom w rozróżnianiu między 
najbardziej zrównoważonymi usługami i 
w ich wyborze;

Or. en

Poprawka 45
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych;

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu bez 
dyskryminowania przy tym określonej 
grupy uczestników ruchu drogowego oraz 
do ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych;

Or. de

Poprawka 46
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji 
dotyczących gazów cieplarnianych;

3. wzywa Komisję do internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu, 
definiując odpowiednie zachęty i modele 
wyceny, oraz do ustanowienia systemów 
certyfikacji dotyczących gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 47
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zobowiązania 
wykonawców świadczących usługi 
transportowe i operatorów 
skomputeryzowanych systemów rezerwacji 
do przekazywania informacji na temat 
emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla w 
porównaniu z danymi najlepszego 
alternatywnego połączenia kolejowego, 
wodnego lub autobusowego;

Or. en

Poprawka 48
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania najbardziej 
zasobooszczędnych rodzajów transportu, 
w tym przez zachęty podatkowe, zwłaszcza 
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przez zmianę stawki VAT na bilety 
kolejowe;

Or. fr

Poprawka 49
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Unię do obniżenia emisji 
gazów cieplarnianych z żeglugi przez 
promowanie technologii żaglowej i 
przyjęcie środków regulacyjnych 
dotyczących ograniczania prędkości przy 
przelotach statków; 

Or. en

Poprawka 50
Julie Lechanteux

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych paliw transportowych i 
infrastruktury ładowania;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 51
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 4



AM\1212603PL.docx 25/66 PE657.253v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych paliw transportowych i 
infrastruktury ładowania;

4. przypomina, że sektor 
transportowy w UE nadal jest wysoce 
zależny od ropy naftowej, a tym samym od 
przywozów w celu pokrycia 
zapotrzebowania na energię6a; nalega w 
związku z tym, by oprócz ujęcia paliw 
alternatywnych w przyszłej europejskiej 
kompleksowej strategii na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności, 
Unia przyjęła wiążące przepisy dotyczące 
zrównoważonych i odnawialnych 
alternatywnych paliw transportowych w 
oparciu o ocenę cyklu życia; zachęca 
Komisję do podjęcia działań następczych 
względem dyrektywy 2014/94/UE w 
sprawie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych przez ustanowienie 
bardziej ambitnych celów i przyjęcie 
wiążących przepisów w sprawie 
dostępności infrastruktury ładowania i 
obsługi technicznej dla pojazdów 
elektrycznych w całej Europie6b;

_________________
6a COM, Europejska strategia na rzecz 
mobilności niskoemisyjnej, 2016 r., s. 4.
6b Ma to kluczowe znaczenie dla ich 
zaakceptowania i wprowadzenia na 
masową skalę, a także ograniczania 
koniecznego zasięgu pojazdów, który jest 
bezpośrednio powiązany z wielkością 
baterii i skutkami środowiskowymi 
produkcji baterii, EEA, Electric vehicles 
from life cycle and circular economy 
perspectives (Pojazdy elektryczne z 
perspektywy cyklu życia i gospodarki o 
obiegu zamkniętym), 2018 r., s. 27.

Or. en

Poprawka 52
Benoît Lutgen

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych paliw transportowych i 
infrastruktury ładowania;

4. nalega, by Unia przyjęła bardziej 
wiążące przepisy dotyczące 
zrównoważonych alternatywnych paliw 
transportowych, w oparciu o jasne 
kryteria, przez zmianę dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/94/UE z dnia 22 października 
2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych oraz przez 
rozszerzenie zakresu stosowania tej 
dyrektywy na wszystkie rodzaje 
transportu;

Or. fr

Poprawka 53
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych paliw transportowych i 
infrastruktury ładowania;

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy wraz z normami UE dotyczące 
zrównoważonych alternatywnych paliw 
transportowych i infrastruktury ładowania 
dla wszystkich rodzajów transportu, a 
także gwarantujące wystarczające 
finansowanie z UE i zasoby ludzkie na 
potrzeby sprawnego dostarczania i 
wdrażania tych rozwiązań; zauważa, że 
przepisy te powinny uwzględniać w 
szczególności potrzeby wysp, regionów 
najbardziej oddalonych, regionów 
peryferyjnych oraz obszarów górskich i 
wyludnionych;

Or. en

Poprawka 54
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Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych paliw transportowych i 
infrastruktury ładowania;

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych i odnawialnych paliw 
transportowych i infrastruktury ładowania; 
zachęca do zharmonizowania polityki 
bodźców fiskalnych w odniesieniu do 
zużycia tego typu paliw i zakupu 
wykorzystujących je pojazdów;

Or. en

Poprawka 55
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych paliw transportowych i 
infrastruktury ładowania;

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące 
przepisy dotyczące zrównoważonych 
alternatywnych paliw transportowych i 
infrastruktury ładowania, optymalizując 
synergie na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym;

Or. en

Poprawka 56
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie i 
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Komisję, aby w ramach planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz 
poszczególnych europejskich 
instrumentów finansowania priorytetowo 
potraktowały inicjatywy związane z 
gospodarką o obiegu zamkniętym i 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w transporcie, w szczególności 
przez szybki rozwój odpowiedniej 
infrastruktury;

Or. fr

Poprawka 57
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że wymagane jest 
podejście ostrożnościowe w przypadku 
chemicznych procesów recyklingu, w 
których wytwarzane są półprodukty 
petrochemiczne (gaz syntezowy i oleje); te 
emisyjne i energochłonne procesy nie 
powinny być kategoryzowane jako procesy 
recyklingu, aby unikać ekologizacji 
przekształcania odpadów tworzyw 
sztucznych w paliwa kopalne;

Or. en

Poprawka 58
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla rolę, jaką powinny 
odgrywać zamówienia publiczne w 
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nabywaniu pojazdów oraz łączeniu sieci 
transportu publicznego w oparciu o 
zrównoważony rozwój i zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym; podkreśla wpływ, 
jaki ta polityka powinna wywierać na 
świadomość użytkowników i konieczne 
zmiany w zwyczajach dotyczących 
mobilności;

Or. en

Poprawka 59
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do promowania 
transportu kolejowego i żeglugi 
śródlądowej w odniesieniu do transportu 
na duże odległości;

Or. fr

Poprawka 60
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. nalega, że należy korzystać z 
zasady intermodalności także w 
transporcie miejskim, analizując i 
eliminując przykłady powielania 
rozwiązań oraz integrując zasoby takie jak 
wspólne rowery lub promując wspólne 
korzystanie z pojazdów prywatnych;

Or. en
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Poprawka 61
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do budowy gęstej 
europejskiej sieci magazynów związanej z 
gospodarką o obiegu zamkniętym oraz do 
tworzenia intermodalnych węzłów 
logistycznych; 

Or. fr

Poprawka 62
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji;

5. zauważa potrzebę zwiększenia 
stopnia wykorzystania i współczynników 
obciążenia; podkreśla, że usługi w 
zakresie mobilności współdzielonej mogą 
przynosić korzyści gospodarce o obiegu 
zamkniętym oraz ograniczać skutki 
środowiskowe transportu; podkreśla, że 
oznaczałoby to zmniejszenie liczby 
pojazdów, a jednocześnie zwiększenie 
intensywności korzystania z nich, tym 
samym prowadząc do oszczędności 
zasobów w produkcji; uważa, że 
mobilność współdzielona może prowadzić 
do korzystania z mniejszych pojazdów 
elektrycznych o mniejszym zasięgu i 
mniejszym zapotrzebowaniu na energię, 
umożliwiając produkowanie lżejszych 
baterii o niższych emisjach gazów 
cieplarnianych; wskazuje, że użytkownicy 
mogą zmniejszać obawy dotyczące 
zasięgu, testując pojazdy; podkreśla, że 
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użytkownicy mogą korzystać z pojazdu 
zaspokajającego ich codzienne potrzeby 
zamiast być zmuszanymi do kupowania 
pojazdu zaspokajającego ich szczytowe 
potrzeby; zauważa, że mobilność 
współdzielona daje korzyści 
użytkownikom transportu, zapewniając im 
wyższy stopień elastyczności; zwraca 
uwagę na potrzebę rozróżnienia w 
terminologii UE – na podstawie progu 
pieniężnego jako odpowiedniego 
wskaźnika – między niezawodową 
mobilnością współdzieloną a 
komercyjnymi usługami transportowymi, 
aby zmniejszyć bariery dla mobilności 
współdzielonej; uważa, że Unia 
Europejska powinna wspierać małe 
inicjatywy – często podejmowane na 
szczeblu lokalnym oraz realizowane przez 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa lub spółdzielnie w 
obszarze mobilności – które 
charakteryzują się ogromnym potencjałem 
w zakresie innowacyjności i oszczędności 
zasobów7a;
_________________
7a Przykład: modułowe systemy pociągów, 
które są dostosowywane w elastyczny 
sposób do zmieniających się potrzeb 
transportowych dzięki wagonom 
konfigurowanym z wykorzystaniem 
specjalnych modułów do przewozu 
pasażerów, bagażu, towarów lub ich 
kombinacji.

Or. en

Poprawka 63
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że usługi w zakresie 5. zauważa, że niektóre usługi w 
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mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji;

zakresie mobilności współdzielonej 
przyczyniają się do oszczędności zasobów 
w produkcji; zwraca się do Komisji o 
zbadanie wpływu poszczególnych usług na 
wykorzystanie tych zasobów; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania najbardziej zrównoważonych 
wspólnych usług i inicjatyw w zakresie 
mobilności za pomocą długoterminowej 
strategii, a w szczególności przez 
opodatkowanie, np. przez obniżenie 
podatku od wprowadzenia do ruchu 
pojazdów wykorzystywanych w ramach 
tych usług;

Or. fr

Poprawka 64
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji;

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji; w 
związku z tym domaga się promowania 
inteligentnych systemów transportowych, 
które pomagają w propagowaniu 
inteligentnej intermobilności, w tym na 
ostatnim etapie, oraz w zapewnianiu 
użytkownikom zintegrowanych informacji 
w celu podejmowania decyzji w sprawie 
zakupów i zamówień; takie informacje 
powinny koncentrować się w 
szczególności na danych na temat 
pochodzenia produktów i usług, kosztach 
operacyjnych i ich powiązaniu z emisjami 
gazów cieplarnianych w podziale na 
warianty;

Or. en
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Poprawka 65
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji;

5. podkreśla, że oprócz technologii 
innowacyjnych kluczowe znaczenie mają 
także nowe modele biznesowe o obiegu 
zamkniętym oferujące zrównoważone 
usługi; zauważa, że korzystanie z usług w 
zakresie mobilności współdzielonej, takich 
jak transport publiczny i system 
wspólnego użytkowania samochodów 
osobowych, przyczynia się do oszczędności 
zasobów w produkcji, pod warunkiem że 
stanowią one część ogólniejszej strategii 
multimodalnej opartej na obiegu 
zamkniętym;

Or. nl

Poprawka 66
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji;

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji; 
wzywa do promowania platform i 
rozwijania obszarów wspólnego 
użytkowania samochodów oraz do 
wprowadzenia planów przemieszczania się 
między przedsiębiorstwami;

Or. fr

Poprawka 67
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
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Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji;

5. zauważa, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej przyczyniają się 
do oszczędności zasobów w produkcji, 
oraz podkreśla, że usługi w zakresie 
mobilności współdzielonej zmniejszają 
intensywność ruchu i przyczyniają się do 
rozwiązania problemów z zagęszczeniem 
transportu miejskiego;

Or. en

Poprawka 68
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla zapotrzebowanie na 
innowacje i rozwój nowych technologii w 
sektorze transportowym; odnotowuje, że 
obecnie więcej patentów dotyczących 
alternatywnej energii wydaje się poza UE; 
podkreśla znaczenie zachowania wartości 
i miejsc pracy utworzonych dzięki 
innowacjom w Unii; domaga się dalszych 
badań na temat korzystania z pojazdów, z 
wykorzystaniem danych z krajowych 
ankiet na temat podróżowania i 
okresowych badań przydatności do ruchu 
drogowego, jako że solidne dowody 
dotyczące rocznego przebiegu, celu 
podróży i przebiegu w całym okresie 
eksploatacji są obecnie ograniczone, co 
utrudnia pełne wykorzystanie potencjału 
w zakresie wydajności i oszczędności 
emisji dwutlenku węgla;

Or. en
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Poprawka 69
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że nadszedł odpowiedni 
czas na podejmowanie przez miasta 
inicjatyw dotyczących ponownego 
rozważenia koncepcji ich systemów 
transportu i przesyłów transportowych; 
apeluje do organów lokalnych i 
regionalnych, aby w tym celu 
uwzględniały uczestnictwo społeczeństwa 
obywatelskiego i głównych 
zainteresowanych stron (przewoźników, 
dystrybutorów, pracowników, ośrodków 
badawczych, uniwersytetów itd.);

Or. en

Poprawka 70
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania 
opracowywania w sektorze transportu 
ofert wynajmu towaru lub usługi, zamiast 
ich sprzedaży, w przypadku gdy praktyka 
ta umożliwia lepsze wykorzystanie 
zasobów;

Or. fr

Poprawka 71
Anne-Sophie Pelletier
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca do cyfryzacji i łączenia 
potrzeb transportowych przez tworzenie 
platform współdziałania między 
przedsiębiorstwami;

Or. fr

Poprawka 72
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania 
przestrzegania wymogów gospodarki o 
obiegu zamkniętym w zakresie regulacji, 
oferty i koncesji dotyczących transportu 
publicznego i jego floty pojazdów, a także 
w zakresie zamówień publicznych na 
infrastrukturę transportową;

Or. fr

Poprawka 73
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że kluczowym 
czynnikiem wpływającym na zużycie 
energii przez bateryjne samochody 
elektryczne i pojazdy hybrydowe zasilane 
prądem sieciowym jest zakres, w jakim 
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można wykorzystywać hamowanie 
odzyskowe w celu odzyskania energii, co 
sprawia, że jest to kolejny bardzo istotny 
obszar badań;

Or. en

Poprawka 74
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję do opracowania 
ram prawnych mających na celu 
zapobieganie w miarę możliwości pustym 
przejazdom pojazdów transportowych, w 
szczególności przez przyjęcie wiążących 
norm i inicjatyw w zakresie logistyki 
zwrotnej i konsolidacji ładunków;

Or. fr

Poprawka 75
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla znaczenie tworzenia 
krótkich łańcuchów dostaw w dziedzinie 
ponownego wykorzystania surowców i 
gospodarowania odpadami;

Or. fr

Poprawka 76
Anne-Sophie Pelletier
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów i 
lepszemu recyklingowi;

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów i 
lepszemu recyklingowi; zachęca do 
ustanowienia kontyngentów dotyczących 
wykorzystywania podczas produkcji 
pojazdów materiałów kompozytowych 
nadających się do recyklingu, materiałów 
poddanych recyklingowi i nadających się 
do recyklingu;

Or. fr

Poprawka 77
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów i 
lepszemu recyklingowi;

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów, 
przejściu na mniej krytyczne surowce, 
wycofywaniu szkodliwych substancji z 
wyposażenia pojazdów i lepszemu 
recyklingowi; podkreśla, że etap 
projektowania ma kluczowe znaczenie dla 
przyszłego potencjału w zakresie 
ponownego użycia i recyklingu;

Or. en
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Poprawka 78
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów i 
lepszemu recyklingowi;

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów, 
ponownemu użyciu i lepszemu 
recyklingowi, oraz że technologie 
innowacyjne stanowią w związku z tym 
zasadniczy element polityki mobilności 
opartej na obiegu zamkniętym;

Or. nl

Poprawka 79
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów i 
lepszemu recyklingowi;

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów, 
wydłużeniu żywotności pojazdów, 
naprawie, przygotowaniu do ponownego 
wykorzystania i lepszemu recyklingowi;

Or. fr

Poprawka 80
Maria Grapini
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów i 
lepszemu recyklingowi;

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów, 
ich racjonalnemu zużyciu i lepszemu 
recyklingowi oraz ponownemu użyciu;

Or. ro

Poprawka 81
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu materiałów i 
lepszemu recyklingowi;

6. zauważa, że wpływ na środowisko 
naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców 
wykorzystywanych przez pojazdy może 
zostać zmniejszony dzięki ekoprojektowi, 
bardziej efektywnemu wykorzystaniu 
materiałów i lepszemu recyklingowi;

Or. en

Poprawka 82
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że kluczowe znaczenie 
ma osadzenie całego łańcucha wartości 
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produkcji i recyklingu pojazdów 
elektrycznych i baterii w granicach UE; 
należy tego dokonać nie tylko z punktu 
widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz optymalnego użycia i ponownego 
użycia surowców i metali ziem rzadkich, 
ale także ze względów zdrowotnych, 
społecznych, dotyczących zatrudnienia i 
gospodarczych; aby wzmocnić ten punkt 
widzenia, należy wdrożyć odpowiednie 
zasady pochodzenia;

Or. en

Poprawka 83
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę, aby przez 
badania i innowacje wydłużano użyteczny 
cykl życia materiałów i komponentów 
pojazdów elektrycznych lub hybrydowych; 
przypomina, że materiały te mogą być 
ponownie używane albo, jeśli nie jest to 
możliwe, poddawane recyklingowi, aby 
wprowadzić je ponownie do łańcucha 
wartości;

Or. en

Poprawka 84
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, w procesie 
przeglądu dyrektywy 2000/53/WE w 
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sprawie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, do oceny możliwości 
włączenia odpowiednich środków, aby 
udoskonalić systemy zbierania odpadów i 
utworzyć adekwatny system śledzenia;

Or. en

Poprawka 85
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Unię do podjęcia działań 
przeciwko ciągłemu zwiększaniu masy 
pojazdów powiązanemu ze wzrostem 
zapotrzebowania na surowce, zużycia 
paliwa i emisji CO2;

Or. en

Poprawka 86
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu identyfikowalności materiałów w 
celu zagwarantowania jakości i 
niezawodności produktów pochodzących z 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 87
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie projektowania 
pojazdów zgodnie z zasadami gospodarki 
zrównoważonej i o obiegu zamkniętym, 
tak aby mogły one być ponownie używane, 
a także po to, aby znacznie ułatwić ich 
recykling;

Or. en

Poprawka 88
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

7. wzywa Komisję do omówienia i 
oceny dłuższych okresów gwarancji i 
prawa do naprawy pojazdów;

Or. de

Poprawka 89
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
okresów gwarancji i prawa do naprawy 
pojazdów, w szczególności korzystających 
z nowych technologii;

Or. nl
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Poprawka 90
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów; podkreśla, że 
produkcja pojazdu odpowiada za 15–20 % 
jego emisji CO2 w ocenie cyklu życia7a;
_________________
7a https://www.vcoe.at

Or. en

Poprawka 91
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów; zachęca do 
przeanalizowania korzyści, jakie w 
procesie naprawy może przynieść wydajne 
połączenie skanowania i drukowania 3D;

Or. en

Poprawka 92
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 7. wzywa Komisję do dokonania 
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dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

przeglądu istniejących ram regulacyjnych 
dotyczących rynków usług 
posprzedażnych w celu wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

Or. fr

Poprawka 93
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
odpowiedzialności producenta, 
paszportów produktu, dłuższych okresów 
gwarancji, informacji na temat części 
zamiennych oraz dostępu do nich i prawa 
do naprawy pojazdów;

Or. en

Poprawka 94
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów;

7. wzywa Komisję do wprowadzenia 
dłuższych okresów gwarancji i prawa do 
naprawy pojazdów oraz do wprowadzenia 
obowiązku stosowania wskaźnika 
możliwości naprawy;

Or. fr

Poprawka 95
Benoît Lutgen
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zbadania 
wpływu coraz większego wykorzystania 
technologii i zastosowań cyfrowych na 
żywotność pojazdów oraz do zapewnienia 
prawa do naprawy i aktualizacji 
przestarzałego sprzętu i oprogramowania 
cyfrowego po przystępnej cenie;

Or. fr

Poprawka 96
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do oceny 
potencjału środków w zakresie 
ekoprojektu dla pojazdów, aby ułatwić 
ponowne użycie i recykling ich części;

Or. en

Poprawka 97
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do stopniowego 
wycofywania baterii nieładowalnych oraz 
do określenia rosnącego udziału 
przetworzonych komponentów w 
bateriach; podkreśla znaczenie schematów 

8. podkreśla znaczenie schematów 
ładowania baterii pojazdów elektrycznych 
w interesie zintegrowanego zarządzania 
siecią; wzywa Komisję do uwzględnienia 
opartego na obiegu zamkniętym 
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ładowania baterii pojazdów elektrycznych 
dla integracji w tym sektorze;

zarządzania przepływami materiałowymi 
baterii pojazdów elektrycznych oraz 
zapewnienia maksymalnego ponownego 
użycia;

Or. nl

Poprawka 98
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do stopniowego 
wycofywania baterii nieładowalnych oraz 
do określenia rosnącego udziału 
przetworzonych komponentów w 
bateriach; podkreśla znaczenie schematów 
ładowania baterii pojazdów elektrycznych 
dla integracji w tym sektorze;

8. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
cele wyrażone przez Komisję w planie 
działania UE dotyczącym gospodarki o 
obiegu zamkniętym, dotyczące szybkiego 
zwiększania potencjału baterii na potrzeby 
elektromobilności pod względem 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki o 
obiegu zamkniętym oraz zaproponowania 
ram regulacyjnych dla baterii w 2020 r.8a; 
wzywa Komisję do stopniowego 
wycofywania baterii nieładowalnych oraz 
do określenia rosnącego udziału 
przetworzonych komponentów w 
bateriach, co może ograniczyć nawet o 
50 % emisje gazów cieplarnianych w 
produkcji8b; podkreśla, że standaryzacja 
projektu baterii może mieć kluczowe 
znaczenie dla umożliwienia przyszłego 
ponownego użycia i recyklingu baterii, w 
powiązaniu z projektami umożliwiającymi 
ograniczony wkład surowców i stosowanie 
materiałów alternatywnych; podkreśla 
potencjał kaskadowego ponownego użycia 
baterii w alternatywnych, mniej 
wymagających zastosowaniach 
stacjonarnych, takich jak magazynowanie 
i dostawa energii, w szczególności aby 
zapewnić szybkie ładowanie pojazdów 
elektrycznych; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dalszych badań na temat 
powtórnego wykorzystania, w 
szczególności dotyczących oceny rozkładu 
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komponentów baterii, okresu eksploatacji 
i wydajności baterii w ich powtórnym 
wykorzystaniu;
_________________
8a Najważniejszym komponentem 
wpływającym na oddziaływanie pojazdu 
na środowisko jest bateria.
8b EEA, Electric vehicles from life cycle 
and circular economy perspectives 
(Pojazdy elektryczne z perspektywy cyklu 
życia i gospodarki o obiegu zamkniętym), 
2018, s. 16, odniesienie do: Dunn, J., et 
al., 2015, „The significance of Li-ion 
batteries in electric vehicle life-cycle 
energy and emissions and recycling's role 
in its reduction” (Znaczenie baterii 
litowo-jonowych w energii w cyklu życia 
pojazdów elektrycznych i rola recyklingu 
w jej ograniczaniu), Energy and 
Environmental Science 8, s. 158–168.

Or. en

Poprawka 99
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do stopniowego 
wycofywania baterii nieładowalnych oraz 
do określenia rosnącego udziału 
przetworzonych komponentów w 
bateriach; podkreśla znaczenie schematów 
ładowania baterii pojazdów elektrycznych 
dla integracji w tym sektorze;

8. wzywa Komisję do stopniowego 
wycofywania, o ile istnieje rozwiązanie 
alternatywne, baterii nieładowalnych oraz 
do określenia rosnącego udziału 
przetworzonych komponentów w 
bateriach; podkreśla znaczenie schematów 
ładowania baterii pojazdów elektrycznych 
dla integracji w tym sektorze oraz wzywa 
Komisję do przyspieszenia opracowywania 
europejskich standardów w dziedzinie 
ładowania;

Or. fr
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Poprawka 100
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do stopniowego 
wycofywania baterii nieładowalnych oraz 
do określenia rosnącego udziału 
przetworzonych komponentów w 
bateriach; podkreśla znaczenie schematów 
ładowania baterii pojazdów elektrycznych 
dla integracji w tym sektorze;

8. wzywa Komisję do stopniowego 
wycofywania baterii nieładowalnych oraz 
do określenia rosnącego udziału 
przetworzonych komponentów w 
bateriach, a także dłuższych cykli życia; 
podkreśla znaczenie schematów ładowania 
baterii pojazdów elektrycznych dla 
integracji w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 101
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie schematów 
ładowania baterii pojazdów elektrycznych 
dla integracji w tym sektorze i wydajności 
pod względem gazów cieplarnianych, jako 
że ładowanie w okresach, w których 
dostawy odnawialnej energii elektrycznej 
przekraczają zapotrzebowanie, może 
pomagać w stabilizacji sieci, a tym samym 
ograniczać emisje gazów cieplarnianych 
w sieci jako całości, podczas gdy, z drugiej 
strony, ładowanie w okresach szczytowego 
użycia energii wieczorami może zwiększać 
szczytowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, które jest często pokrywane z 
wykorzystaniem emisyjnych źródeł energii 
elektrycznej takich jak elektrownie 
zasilane gazem lub ropą naftową; wzywa 
Komisję do promowania inteligentnych 
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technologii ładowania, które mogą 
kontrolować czas ładowania, 
przyczyniając się tym samym do 
stabilności sieci, niższych kosztów energii 
i stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, oraz które umożliwiają 
bateriom odgrywanie aktywnej roli w sieci 
elektroenergetycznej dzięki 
magazynowaniu nadmiaru odnawialnej 
energii i przesyłaniu energii z powrotem 
do sieci w razie potrzeby; odnotowuje, że 
użytkownicy mogą stać się prosumentami 
energii dzięki przesyłaniu energii z baterii 
swoich pojazdów do sieci w zamian za 
wynagrodzenie lub dzięki 
wykorzystywaniu własnej 
wyprodukowanej energii elektrycznej z 
paneli słonecznych do ładowania 
pojazdów9a;
_________________
9a EEA, Electric vehicles from life cycle 
and circular economy perspectives 
(Pojazdy elektryczne z perspektywy cyklu 
życia i gospodarki o obiegu zamkniętym), 
2018 r.

Or. en

Poprawka 102
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 
sposób wszystkie państwa członkowskie 
mogłyby zezwolić na modernizację przez 
zastosowanie silników spalinowych lub 
elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa;

Or. fr
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Poprawka 103
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do promowania 
relokacji miejsc produkcji i serwisowania, 
aby umożliwić lepsze monitorowanie 
przestrzegania norm środowiskowych i 
społecznych przy jednoczesnym 
wspieraniu zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 104
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że same pojazdy 
elektryczne nie są wystarczające i muszą 
im towarzyszyć warianty oparte na obiegu 
zamkniętym takie jak system wspólnego 
użytkowania samochodów osobowych, 
system wspólnych dojazdów i ograniczone 
przebyte odległości;

Or. nl

Poprawka 105
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
całego łańcucha wartości oraz śladu CO2 
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przy produkcji baterii;

Or. de

Poprawka 106
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby w odniesieniu do każdego rodzaju 
transportu zbadano wszystkie paliwa 
alternatywne pod kątem ich potencjału 
rozwojowego i wpływu na środowisko, w 
tym wodór i zużyty olej jadalny;

Or. fr

Poprawka 107
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję do znalezienia 
odpowiedzi na pytania związane z 
rosnącym rynkiem powtórnego 
wykorzystywania akumulatorów z 
pojazdów elektrycznych, np. do celów 
magazynowania energii odnawialnej w 
budynkach;

Or. de

Poprawka 108
Jutta Paulus

Projekt opinii
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Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie emisji 
w całym cyklu życia produktów;

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich oraz 
do przeglądu rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 w sprawie przemieszczania 
odpadów, jak ogłoszono w nowym planie 
działania UE dotyczącym gospodarki o 
obiegu zamkniętym; wskazuje, że wywozy 
odpadów prowadzą do negatywnych 
skutków środowiskowych i zdrowotnych w 
krajach docelowych oraz zwiększenia 
emisji w całym cyklu życia produktów ze 
względu na dodatkowy transport;

Or. en

Poprawka 109
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie emisji 
w całym cyklu życia produktów;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłego monitorowania 
całego cyklu życia pojazdów oraz 
ograniczenia wywozu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji i pojazdów 
używanych do państw trzecich, aby 
zapobiegać wypływowi surowców 
(krytycznych) z europejskiej gospodarki; 
zwraca uwagę na godne pochwały 
projekty takie jak Carloop dotyczące 
sprowadzania zezłomowanych pojazdów z 
państw trzecich z powrotem do UE na 
potrzeby recyklingu;

Or. nl

Poprawka 110
Benoît Lutgen
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów;

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów, 
oraz do opracowania sposobów walki z 
nielegalnym wywozem i oszustwami, w 
szczególności z wywozem odpadów pod 
pretekstem handlu pojazdami używanymi;

Or. fr

Poprawka 111
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów;

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów, 
powoduje międzynarodowe problemy 
zdrowotne, prowadzi do utraty cennych 
materiałów (surowców) i związków 
chemicznych oraz wpływa negatywnie na 
tworzenie miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 112
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka
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9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów;

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów, 
oraz do relokacji miejsc recyklingu w celu 
uzyskania pełnej kontroli nad cyklami 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 113
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów;

9. wzywa Komisję do ograniczenia 
wywozu odpadów do państw trzecich, 
ponieważ wpływa on na zwiększenie 
emisji w całym cyklu życia produktów, 
oraz do położenia większego nacisku na 
recykling i ponowne użycie;

Or. ro

Poprawka 114
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do wzmożenia 
wysiłków na rzecz walki z odpadami 
wyrzucanymi do rzek i mórz podczas 
operacji transportowych; wzywa Komisję 
do opracowania strategii wykrywania i 
odzyskiwania odpadów na morzu oraz do 
promowania jej w ramach 
ogólnoświatowego sojuszu na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym;
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Or. fr

Poprawka 115
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję do nadania 
obowiązkowego charakteru wielokrotnego 
użytku opakowaniom i pojemnikom 
stosowanym w transporcie; wzywa do 
wprowadzenia ogólnoeuropejskiego 
systemu zwrotu standardowych opakowań 
przemysłowych;

10. wzywa Komisję do nadania 
obowiązkowego charakteru wielokrotnego 
użytku opakowaniom i pojemnikom 
stosowanym w transporcie; w przypadku 
produktów spożywczych powinno mieć to 
zastosowanie tylko wtedy, gdy można to 
osiągnąć przez rozsądny nakład pracy i 
środków oraz gdy jednocześnie służy to 
bezpieczeństwu żywności; wzywa do 
wprowadzenia ogólnoeuropejskiego 
systemu zwrotu standardowych opakowań 
przemysłowych;

Or. de

Poprawka 116
Johan Van Overtveldt

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję do nadania 
obowiązkowego charakteru wielokrotnego 
użytku opakowaniom i pojemnikom 
stosowanym w transporcie; wzywa do 
wprowadzenia ogólnoeuropejskiego 
systemu zwrotu standardowych opakowań 
przemysłowych;

10. wzywa państwa członkowskie do 
nadania obowiązkowego charakteru 
zwrotowi standardowych opakowań 
przemysłowych także do celów recyklingu 
i ponownego użycia;

Or. nl
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Poprawka 117
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję do nadania 
obowiązkowego charakteru wielokrotnego 
użytku opakowaniom i pojemnikom 
stosowanym w transporcie; wzywa do 
wprowadzenia ogólnoeuropejskiego 
systemu zwrotu standardowych opakowań 
przemysłowych;

10. wzywa Komisję do stworzenia 
zachęt w celu zwiększania udziału 
wielokrotnego użytku opakowań i 
pojemników stosowanych w transporcie; 
wzywa do wprowadzenia 
ogólnoeuropejskiego systemu zwrotu 
standardowych opakowań przemysłowych;

Or. de

Poprawka 118
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla znaczenie stosowania 
technik budowlanych, które zapewniają 
większe zrównoważenie i większą 
odporność infrastruktury, oraz znaczenie 
inwestowania w nie, co ułatwi utrzymanie 
infrastruktury i znacznie wydłuży okres jej 
eksploatacji;

Or. en

Poprawka 119
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do wspierania wysiłków na 
rzecz podnoszenia świadomości obywateli 
w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu 
zamkniętym w dziedzinie transportu;

Or. fr

Poprawka 120
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. zachęca Komisję, aby rozwijała 
stosowanie europejskiego oznakowania w 
odniesieniu do zrównoważonych usług 
transportowych i logistycznych;

Or. fr

Poprawka 121
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. zwraca się do Komisji o 
opracowanie wskaźników służących 
analizie i zapewnieniu rozwoju 
gospodarki o obiegu zamkniętym w 
kontekście transportu;

Or. fr

Poprawka 122
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla, że należy zachęcać 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym, biorąc pod uwagę, że 
większość usług świadczonych na rzecz 
turystów i gości hotelowych jest wysoce 
zasobochłonna pod względem energii, 
wody i surowców10a; przypomina o 
komunikacie Komisji z 2010 r. w sprawie 
nowych ram politycznych dla 
europejskiego sektora turystycznego, w 
którym przedstawiono wizję 
zrównoważonej turystyki oraz wezwano 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
ograniczenia zużycia wody pitnej, emisji 
gazów cieplarnianych i śladu 
środowiskowego, do stosowania czystej 
energii oraz generalnie do 
odpowiedzialnego wykorzystania zasobów 
naturalnych; wzywa Komisję do wsparcia 
państw członkowskich we wdrażaniu 
europejskich przepisów środowiskowych 
oraz celów nowego planu działania UE 
dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym w krajowych strategiach 
turystycznych i indywidualnych 
projektach; podkreśla, że należy zachęcać 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
_________________
10a Studium dotyczące gospodarki o 
obiegu zamkniętym, Centre for Regional 
and Tourism Research, Dania, 2017 r., 
s. 75.

Or. en

Poprawka 123
Benoît Lutgen

Projekt opinii
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Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla, że należy zachęcać 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym, ze szczególnym wsparciem 
dla turystyki lokalnej; podkreśla, że należy 
zachęcać przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); 
wzywa Komisję do wspierania inicjatyw 
umożliwiających kompensację emisji 
dwutlenku węgla wywołanych podróżami 
turystycznymi;

Or. fr

Poprawka 124
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla, że należy zachęcać 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym, aby zapewnić postępy pod 
względem innowacyjności, 
zrównoważonego rozwoju i odporności 
sektora; podkreśla, że należy zachęcać 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Or. en

Poprawka 125
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti
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Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla, że należy zachęcać 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla, że należy 
zachęcać, stymulować i motywować 
przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Or. en

Poprawka 126
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla, że należy 
zachęcać przedsiębiorstwa turystyczne do 
uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

11. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sektora turystycznego w ambicjach 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz zwiększenia jego 
znaczenia; podkreśla, że należy 
motywować przedsiębiorstwa turystyczne 
do uczestnictwa w systemie oznakowania 
ekologicznego UE oraz w unijnym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Or. de

Poprawka 127
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla znaczenie rozwoju 
kompleksowej infrastruktury o obiegu 
zamkniętym, która zachęca 
przedsiębiorstwa turystyczne takie jak 
hotele do produkowania i nabywania 
energii ze źródeł odnawialnych; wzywa 
Komisję do opracowania strategii w celu 
zwiększenia wykorzystania wody 
odzyskiwanej; podkreśla znaczenie silnej 
infrastruktury, w szczególności dla MŚP, 
które nie posiadają środków finansowych 
i organizacyjnych do samodzielnego 
rozwoju takiej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 128
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa Komisję, by zachęcała do 
tworzenia lokalnych sieci turystycznych, 
szanujących różnorodność biologiczną i 
ludzi, opartych na spółdzielniach rozwoju 
turystyki terytorialnej, które będą 
umożliwiać nawiązywanie kontaktów 
przez specjalistów z dziedziny turystyki, 
lokalnych producentów, władze publiczne, 
lokalne przedsiębiorstwa handlowe i 
rzemieślników.

Or. fr

Poprawka 129
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Søren 
Gade

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla znaczenie włączenia 
zasad ekoprojektu do tworzenia nowych 
usług turystycznych, zarówno z 
perspektywy towarów wykorzystywanych 
do ich świadczenia, jak i procesów dostaw 
i wpływu dostaw na środowisko;

Or. en

Poprawka 130
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla znaczenie definiowania i 
projektowania innowacyjnych projektów 
szkoleń i podnoszenia kwalifikacji 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym dla pracowników we 
wszystkich sektorach, w tym transportu, z 
uwzględnieniem potrzeb sektora i 
wymaganych umiejętności;

Or. en

Poprawka 131
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. zauważa, że różne badania 
wskazują na nieproporcjonalnie wysoki 
poziom marnowania żywności związany z 
sektorem hotelarsko-gastronomicznym; 
wzywa Komisję do wdrożenia systemów 
szkoleń dla kucharzy, aby ograniczyć 
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marnowanie żywności, oraz domaga się 
powszechniejszego ponownego 
wykorzystywania odpadów żywnościowych 
jako materiału paszowego lub do 
produkcji biogazu; uważa, że MŚP w 
sektorze hotelarsko-gastronomicznym 
wykazują wysoki potencjał w zakresie 
innowacji i rozwoju nowych rozwiązań o 
obiegu zamkniętym; wzywa Komisję do 
nawiązania współpracy z państwami 
członkowskimi, aby usuwać bariery 
instytucjonalne, które uniemożliwiają 
wykorzystanie żywności w obiegu 
zamkniętym, takie jak przepisy zakazujące 
dystrybucji nadwyżek żywności lub kwoty i 
dotacje wpływające na wybór upraw i 
materiału paszowego przez rolników;

Or. en

Poprawka 132
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. podkreśla znaczenie koordynacji 
między Komisją, państwami 
członkowskimi oraz organami 
regionalnymi i lokalnymi, aby zapewnić 
postępy w osiąganiu celów ustanowionych 
w nowym planie działania UE dotyczącym 
gospodarki o obiegu zamkniętym; domaga 
się wymiany dobrych praktyk i projektów 
na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 133
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
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Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. promuje inicjatywy takie jak 
europejska sieć szlaków rowerowych, 
które wspierają turystykę opartą na 
zdrowych aktywnościach i kontakcie ze 
środowiskiem;

Or. en

Poprawka 134
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11c. podkreśla rolę, jaką musi 
odgrywać sektor turystyki w polityce 
publicznej przeciwko marnowaniu 
żywności; zachęca do włączenia osób 
pracujących w tym sektorze w lepsze 
gromadzenie danych na temat tej kwestii 
oraz w podnoszenie świadomości, 
rozpowszechnianie informacji i wdrażanie 
środków zapobiegawczych; podkreśla 
potencjał sektora w zakresie tworzenia 
sieci solidarności, które przekształcają 
ryzyko marnowania żywności w możliwość 
wykazania solidarności i promowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 135
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11c. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz organy lokalne i 
regionalne do dalszego inwestowania w 
kształcenie i kampanie informacyjne na 
temat korzyści i zalet wynikających z 
działań w ramach gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en


