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dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów
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Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 52
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1.

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności
jego art. 133 i 175 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przepisów zawartych w tytule IV dotyczącym wywozu odpadów ze Wspólnoty do 
państw trzecich, tytule V dotyczącym przywozu odpadów do Wspólnoty z państw trzecich oraz 
tytule VI dotyczącym tranzytu przez Wspólnotę przemieszczeń z państw trzecich oraz do 
państw trzecich, podstawę prawną stanowić będą również przepisy art. 133 Traktatu.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia 5a (nowy) 

5a) Wspólnota podpisała Konwencję 
Sztokholmską z dnia 22 maja 2001 r., w 
sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca zawarte w pierwotnym projekcie Komisji odwołanie do Konwencji Sztokholmskiej 
w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP), jako aktu przewidującego wyraźny 
zakaz zezwalania na poddawanie takich odpadów odzyskowi, recyklingowi, przerabianiu na 
surowce wtórne lub bezpośredniemu ponownemu wykorzystaniu. Zapis ten jest niezbędny ze 
względu na ewentualność niewłaściwej wykładni rozporządzenia WE w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 54
Punkt uzasadnienia 19

19) W przypadku przemieszczeń odpadów 
do unieszkodliwienia, Państwa 
Członkowskie powinny mieć możliwość
stosowania zasad bliskości, priorytetu dla 
odzysku odpadów i samowystarczalności na 
poziomie wspólnotowym i krajowym, 
zgodnie z dyrektywą Rady 75/442/EWG z 
dnia 15 lipca 1975 w sprawie odpadów1, 
poprzez stosowanie zgodnie z Traktatem 
środków polegających na całkowitym lub 
częściowym zakazie takiego 
przemieszczania odpadów albo 
systematycznym zgłaszaniu wobec niego 
sprzeciwu. Należy również wziąć pod uwagę 
wymóg określony w dyrektywie 
75/442/EWG, zgodnie z którą Państwa 
Członkowskie mają stworzyć odpowiednią 
zintegrowaną sieć instalacji 
unieszkodliwiania odpadów w celu 
umożliwienia Wspólnocie jako całości 
osiągnięcia samowystarczalności w zakresie 

19) W przypadku przemieszczeń odpadów 
do unieszkodliwienia, Państwa 
Członkowskie uwzględniają również zasady 
bliskości, priorytetu dla ponownego 
wykorzystania oraz odzysku odpadów 
i samowystarczalności na poziomie 
wspólnotowym i krajowym, zgodnie z 
dyrektywą Rady 75/442/EWG z dnia 15 
lipca 1975 w sprawie odpadów1, poprzez 
stosowanie zgodnie z Traktatem środków 
polegających na całkowitym lub 
częściowym zakazie takiego 
przemieszczania odpadów albo 
systematycznym zgłaszaniu wobec niego 
sprzeciwu. Należy również wziąć pod uwagę 
wymóg określony w dyrektywie 
75/442/EWG, zgodnie z którą Państwa 
Członkowskie mają stworzyć odpowiednią 
zintegrowaną sieć instalacji 
unieszkodliwiania odpadów w celu 
umożliwienia Wspólnocie jako całości 
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unieszkodliwiania odpadów, a Państwom 
Członkowskim indywidualne zmierzanie do 
tego celu, z uwzględnieniem warunków 
geograficznych lub potrzeby stworzenia 
specjalistycznych instalacji dla określonych 
rodzajów odpadów. Państwa Członkowskie 
powinny być również w stanie zapewnić, by 
w instalacjach zagospodarowania odpadów 
objętych dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 
24 września 1996 r. dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli2 stosowane 
były najlepsze dostępne techniki określone 
w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami 
pozwolenia dla instalacji, a odpady były 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
normami ochrony środowiska dotyczącymi 
unieszkodliwiania odpadów, określonymi w 
przepisach wspólnotowych.

osiągnięcia samowystarczalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów, a Państwom 
Członkowskim indywidualne zmierzanie do 
tego celu, z uwzględnieniem warunków 
geograficznych lub potrzeby stworzenia 
specjalistycznych instalacji dla określonych 
rodzajów odpadów. Państwa Członkowskie 
powinny być również w stanie zapewnić, by 
w instalacjach zagospodarowania odpadów 
objętych dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 
24 września 1996 r. dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli2 stosowane 
były najlepsze dostępne techniki określone 
w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami 
pozwolenia dla instalacji, a odpady były 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
normami ochrony środowiska dotyczącymi 
unieszkodliwiania odpadów, określonymi w 
przepisach wspólnotowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument w sposób nieuzasadniony nie wspomina o ponownym wykorzystaniu odpadów, 
tymczasem ta metoda zagospodarowania odpadów powinna być traktowana priorytetowo, 
ponieważ w większości przypadków jest metodą najmniej szkodliwą dla środowiska 
naturalnego.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia 20

20) W przypadku przemieszczania odpadów 
przeznaczonych do odzysku, Państwa 
Członkowskie powinny być w stanie 
zapewnić, by w instalacjach 
zagospodarowania odpadów objętych 
dyrektywą 96/61/WE stosowane były 
najlepsze dostępne techniki określone w tej 
dyrektywie, zgodnie z warunkami 
pozwolenia dla instalacji. Państwa 
Członkowskie powinny również być w 
stanie zapewnić, by odpady były 

20) W przypadku przemieszczania odpadów 
przeznaczonych do odzysku, Państwa 
Członkowskie uwzględniają zasady 
samowystarczalności, bliskości oraz 
priorytetu dla ponownego wykorzystania i 
powinny być w stanie zapewnić, by w 
instalacjach zagospodarowania odpadów 
objętych dyrektywą 96/61/WE stosowane 
były najlepsze dostępne techniki określone 
w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami 
pozwolenia dla instalacji. Państwa 
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przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
normami ochrony środowiska dotyczącymi 
odzysku odpadów określonymi w przepisach 
wspólnotowych oraz by przy uwzględnieniu 
art. 7 ust. 3 dyrektywy 75/442/EWG, odpady 
były przetwarzane zgodnie z planami 
gospodarki odpadami ustanowionymi 
zgodnie z tą dyrektywą w celu zapewnienia 
wykonania wiążących zobowiązań w 
zakresie odzysku lub recyklingu, 
przewidzianych w przepisach 
wspólnotowych.

Członkowskie powinny również być w 
stanie zapewnić, by odpady były 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
normami ochrony środowiska dotyczącymi 
odzysku odpadów określonymi w przepisach 
wspólnotowych oraz by przy uwzględnieniu 
art. 7 ust. 3 dyrektywy 75/442/EWG, odpady 
były przetwarzane zgodnie z planami 
gospodarki odpadami ustanowionymi 
zgodnie z tą dyrektywą w celu zapewnienia 
wykonania wiążących zobowiązań w 
zakresie odzysku lub recyklingu, 
przewidzianych w przepisach 
wspólnotowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę 2 dotyczącą punktu uzasadnienia19.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia 32a (nowy) 

32a) Należy ustanowić wytyczne odnośnie 
ustalania, kiedy statek lub pojazd staje się 
odpadem zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 
75/442/EWG, by zapobiec omijaniu celów 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca treść poprawki 111 z pierwszego czytania w PE w celu uwzględnienia w motywach 
zaproponowanej przez sprawozdawcę poprawki do art. ust. 5a (nowy). 

Statki mają specyficzny status w kontekście odpadów. Ponieważ przemieszczają się pomiędzy 
miejscami na całym świecie, w każdym z nich mogą zostać uznane za odpady. Chcąc uniknąć 
kosztów operacji związanej z racjonalnym ekologicznie unieszkodliwieniem statku, jego 
właściciel może zwyczajnie wysłać go w ostatnią podróż do kraju trzeciego, w którym 
obowiązują niższe standardy w zakresie przetwarzania odpadów i tam zgłosić go jako 
odpady. Tym samym w przypadku statków odpowiadających definicji odpadów możliwe jest 
ominięcie przepisów w sprawie odpadów, co obejmuje także przepisy rozporządzenia w 
sprawie ich przemieszczania. Niezbędne są wytyczne w celu likwidacji tej luki w 
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ustawodawstwie dotyczącym odpadów, zwłaszcza, że wiele starych statków oczekuje na 
złomowanie, a większość z nich zawiera poważne ilości niebezpiecznych substancji lub 
materiałów. Podobna sytuacja zachodzi, choć w mniejszej skali, w przypadku zużytych 
pojazdów.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 57
Artykuł 1 ustęp 2 litera a)

a) pomiędzy Państwami Członkowskimi, na 
terytorium Wspólnoty lub z tranzytem przez 
państwa trzecie;

a) pomiędzy Państwami Członkowskimi, z 
tranzytem lub bez tranzytu przez inne 
Państwa Członkowskie lub państwa trzecie;

aa) na terytorium Państw Członkowskich, z 
tranzytem przez inne Państwa 
Członkowskie lub państwa trzecie;
ab) wyłącznie na terytorium Państwa 
Członkowskiego, które podlega jedynie 
przepisom art. 32;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu. Przepisy art. 1 ust. 2 lit. b), c) i d) obejmują swoim zakresem 
odpowiednio tytuły IV, V i VI. W art. 1 ust. 2 lit. a) należy wprowadzić bardziej szczegółowe 
sformułowania w celu wyraźnego zaznaczenia, że przepisy zawarte w tej literze obejmują 
swym zakresem zarówno tytuły II i III jak i wyjaśnienia, co dokładnie wchodzi w ich zakres. 
Zakres nowej lit. a) i aa) obejmuje tytuł II, natomiast lit. ab) obejmuje zakresem tytuł III a 
dodatkowo przejmuje treść art. 1 ust. 5, który może zostać skreślony.

Poprawkę złożyli Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle

Poprawka 58
Artykuł 1 ustęp 3 litera d)

d) przemieszczenia, na które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
wymagane jest zezwolenie;

d) przemieszczenia produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, podlegających 
wymogom rozporządzenia (WE) nr 
1744/2002;

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie 1774/2002/WE w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
zawiera jasne zasady regulujące wysyłkę, przetwarzanie i kontrolę różnych kategorii 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym wykorzystanie pojemników i pojazdów 
zabezpieczonych przed wyciekami, bardzo dokładne rejestrowanie przebiegu i dokumentację
w przypadku tranzytu na terytorium UE oraz przywozu z państw trzecich, a także prowadzenie 
ewidencji. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego stanowią element systemu UE -
ANIMO (w przyszłości TRACES), który w równym stopniu kontroluje ich przemieszczanie. 
Objęcie tych produktów, poddanych już obecnie ścisłej kontroli, zakresem przepisów o 
przemieszczaniu odpadów stanowi powielenie obowiązków i oznacza nałożenie 
niepotrzebnych obciążeń finansowych na przedstawiciela sektora, a nie wnosi w zamian 
żadnej wartości dodanej.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 59
Artykuł 1 ustęp 3 litera e)

e) przemieszczanie odpadów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
75/442/EWG, o ile przemieszczenia takie są 
już objęte innym wspólnotowym aktem 
prawnym zawierającym podobne przepisy;

e) przemieszczanie odpadów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt. ii), iv) i v)
dyrektywy 75/442/EWG, o ile 
przemieszczenia takie są już objęte innym 
wspólnotowym aktem prawnym 
zawierającym podobne przepisy;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma zapobiec powielaniu przepisów. Odpady radioaktywne (zob. art. 2 ust. 1 lit. b) 
pkt. i) dyrektywy 75/442/WE) zostały wyłączone z zakresu przedmiotowego rozporządzenia w 
art. 1 ust. 3 lit. c), a produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (w tym tusze zwierzęce i 
fekalia etc - zob. art. 2 ust. 1 lit. b) pkt. iii) dyrektywy 75/442/WE) zostały już wyłączone na 
mocy art. 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 60
Artykuł 1 ustęp 3 litera ga) (nowa)

ga) przemieszczenia odpadów wyłącznie na 
terytorium Państwa Członkowskiego.

Or. en



AM\579991PL.doc 7/70 PE 362.657v01-00

PL

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów powinno mieć zastosowanie wyłącznie 
do takich przemieszczeń, przy których przekraczane są granice Państw Członkowskich i UE. 
W przypadku przemieszczeń odbywających się wyłącznie na terytorium jednego z Państw 
Członkowskich stosuje się bowiem inne przepisy w sprawie odpadów.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 61
Artykuł 1 ustęp 5

5. Przemieszczanie odpadów wyłącznie w 
granicach Państwa Członkowskiego 
podlega jedynie przepisom art. 32.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką dotyczącą art. 1 ust. 3 lit. ga) (nowa).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 62
Artykuł 1 ustęp 5

5. Przemieszczanie odpadów wyłącznie w 
granicach Państwa Członkowskiego 
podlega jedynie przepisom art. 32.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu. Przepisy art. 1 ust. 2 lit. b), c) i d) obejmują swoim zakresem 
odpowiednio tytuły IV, V i VI. W art. 1 ust. 2 lit. a) należy wprowadzić bardziej szczegółowe 
sformułowania w celu wyraźnego zaznaczenia, że przepisy zawarte w tej literze obejmują 
swym zakresem zarówno tytuły II i III jak i wyjaśnienia, co dokładnie wchodzi w ich zakres. 
Zakres nowej lit. a) i aa) obejmuje tytuł II, natomiast lit. ab) obejmuje zakresem tytuł III a 
dodatkowo przejmuje treść art. 1 ust. 5, który może zostać skreślony.
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Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 63
Artykuł 2 punkt 14

14) „odbiorca” oznacza każdą osobę lub 
przedsiębiorstwo podlegające jurysdykcji 
państwa przeznaczenia, do których odpady 
są przesyłane w celu ich odzysku lub 
unieszkodliwienia;

14) „odbiorca” oznacza jedną z osób lub 
przedsiębiorstw podlegających jurysdykcji 
państwa przeznaczenia wyszczególnionych 
poniżej:

a) do której lub do którego odpady są 
przesyłane lub która albo które 
przeprowadza odzysk lub unieszkodliwienie 
takich odpadów (zakład); lub
b) zarejestrowanego sprzedawcę, który 
został upoważniony na piśmie przez zakład 
do działania w jego imieniu w charakterze 
odbiorcy; lub
c) zarejestrowanego pośrednika, który 
został upoważniony na piśmie przez zakład 
do działania w jego imieniu w charakterze 
odbiorcy.
W przypadku nielegalnego przemieszczenia, 
jeżeli sprzedawca lub pośrednik określony 
w lit. b) lub c) działał jako odbiorca, zakład, 
który upoważnił takiego sprzedawcę lub 
pośrednika do działania w swoim imieniu,
uznawany jest do celów niniejszego 
rozporządzenia za odbiorcę; 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją Bazylejską (art. 2 ust. 16 i 19 Konwencji) oraz decyzją OECD (przepisy 
dotyczące zarejestrowanego handlowca), sprzedawca lub pośrednik może pełnić rolę 
pośrednika. Kwestię tę należy wyjaśnić także w art. 2 pkt. 14. Tekst poprawki odpowiada 
sformułowaniom zawartym w definicji zgłaszającego, zawartej w art. 2 pkt. 15.

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 64
Artykuł 2 punkt 15
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15) „zgłaszający” oznacza: 15) „zgłaszający” oznacza:
a) w przypadku przemieszczeń 
pochodzących z Państwa Członkowskiego -
każdą osobę fizyczną lub prawną 
podlegającą jurysdykcji tego Państwa 
Członkowskiego, która zamierza dokonać 
przemieszczenia odpadów lub zlecić takie 
przemieszczanie, i na której ciąży 
obowiązek zgłoszenia. Zgłaszającym jest 
jedna z osób lub jeden z podmiotów 
wyszczególnionych poniżej, w kolejności 
przyjętej w tym wykazie:

i) w przypadku przesyłek pochodzących z 
Państwa Członkowskiego - każdą osobę 
fizyczną lub prawną podlegającą prawu 
tego państwa, która zamierza zrealizować 
wysyłkę odpadów lub zamówić taką 
wysyłkę i do której należy obowiązek 
zawiadomienia, czyli jedną z osób lub 
instytucji wyszczególnionych poniżej, 
zgodnie z hierarchią ustanowioną w tym 
wykazie, to znaczy jedna z osób lub jeden z 
podmiotów wyszczególnionych poniżej, w 
kolejności przyjętej w tym wykazie::

i) wytwórca pierwotny; lub a) osoba, której działalność doprowadziła 
do powstania odpadów; lub

ii) posiadający zezwolenie nowy wytwórca, 
który wykonuje działania poprzedzające 
przemieszczanie; lub

b) osoba posiadająca zezwolenie na 
przeprowadzenie i przeprowadzająca 
wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne 
działania, w wyniku których zmienia się 
charakter lub skład odpadów poprzedzające 
przemieszczanie; lub

iii) posiadający zezwolenie podmiot 
zbierający, który w wyniku połączenia 
niewielkich ilości jednego rodzaju odpadów 
zebranych z różnych źródeł utworzył
wysyłkę, która ma się rozpocząć z jednego 
miejsca wskazanego w zgłoszeniu; lub

c) posiadający zezwolenie podmiot 
zbierający, który w wyniku połączenia 
niewielkich ilości jednego rodzaju 
strumienia odpadów zebranych z różnych 
źródeł zebrał wysyłkę,

iv) zarejestrowany sprzedawca, który został 
upoważniony na piśmie przez wytwórcę 
pierwotnego, nowego wytwórcę lub 
posiadający zezwolenie podmiot zbierający, 
określonych w pkt i), ii) oraz iii) do 
działania w ich imieniu w charakterze 
zgłaszającego;

d) posiadający zezwolenie podmiot 
zbierający albo zarejestrowany sprzedawca 
lub pośrednik, jeżeli osoby określone w lit. 
a), b) i c) są nieznane, niewypłacalne lub w 
inny sposób nieodstępne;

v) zarejestrowany pośrednik, który został 
upoważniony na piśmie przez wytwórcę 
pierwotnego, nowego wytwórcę lub 
posiadający zezwolenie podmiot zbierający, 
określonych w pkt i), ii) oraz iii) do 
działania w ich imieniu w charakterze 
zgłaszającego;

e) posiadacz, jeżeli osoba określona w lit. d) 
jest nieznana, niewypłacalna lub w inny 
sposób niedostępna;

vi) posiadacz, jeżeli wszystkie osoby 
określone w pkt i), ii), iii), iv) oraz w 
odpowiednich przypadkach v) są nieznane 
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lub niewypłacalne.
W przypadku, gdy zgłaszający określony 
pod lit. iv) lub v) nie dopełnia obowiązków 
w zakresie odbioru, określonych w art. 21 -
24, wytwórca pierwotny, nowy wytwórca 
lub upoważniony podmiot zbierający 
określeni odpowiednio w pkt i), ii) lub iii), 
którzy upoważnili sprzedawcę lub 
pośrednika do działania w ich imieniu, są 
uznawani za zgłaszającego do celów 
wymienionych przepisów dotyczących 
obowiązku odbioru. W przypadku 
nielegalnego przemieszczenia zgłoszonego 
przez sprzedawcę lub pośrednika 
określonych w pkt iv) lub v), osobę 
określoną w pkt i), ii) lub iii), która 
upoważniła tego sprzedawcę lub pośrednika 
do działania w jej imieniu, uznaje się do 
celów niniejszego rozporządzenia za 
zgłaszającego;
b) w przypadku przywozu do Wspólnoty lub 
tranzytu przez terytorium Wspólnoty 
odpadów niepochodzących z Państwa 
Członkowskiego, każdą spośród 
następujących osób fizycznych lub 
prawnych podlegających jurysdykcji 
państwa wysyłki odpadów, która zamierza 
zrealizować przemieszczanie odpadów albo 
doprowadziła do przemieszczenia odpadów:

ii) w przypadku przywozu do Wspólnoty lub 
tranzytu przez terytorium Wspólnoty 
odpadów, które nie powstały na terytorium 
Państwa Członkowskiego, każda osoba 
fizyczna lub prawna podlegająca
jurysdykcji państwa, w którym powstały 
odpady, która zamierza zrealizować 
przemieszczanie odpadów albo 
doprowadziła do przemieszczenia odpadów, 
to znaczy:

i) osobę określoną w przepisach państwa 
wysyłki, albo też, gdy nie określają one 
takiej osoby;

a) osobę określoną w przepisach państwa 
wywozu, albo też, gdy nie określają one 
takiej osoby;

ii) osobę będącą posiadaczem odpadów w 
momencie wywozu.

b) osobę, której przysługuje posiadanie lub 
prawna kontrola nad odpadami, albo której 
przysługiwało takie posiadanie lub prawna 
kontrola odpadów w momencie wywozu 
(posiadacz).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca definicję zgłaszającego zawartą w pierwotnym projekcie 
Komisji. Zgodnie z wersją zaproponowaną przez Radę, za zgłaszających będzie mogli zostać 
uznani także sprzedawcy i pośrednicy. Może to doprowadzić do rozmycia odpowiedzialności 



AM\579991PL.doc 11/70 PE 362.657v01-00

PL

oraz powstania pisemnej dokumentacji, którą trudno będzie skontrolować. Dlatego dla 
zapewnienia jasności i odpowiedzialności bardziej wskazana wydaje się wersja 
zaproponowana przez Komisję. Zob. poprawki PE 15 i 22 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 65
Artykuł 2 punkt 15 litera a) punkt iii) 

iii) posiadający zezwolenie podmiot 
zbierający, który w wyniku połączenia 
niewielkich ilości jednego rodzaju odpadów 
zebranych z różnych źródeł utworzył 
wysyłkę, która ma się rozpocząć z jednego 
miejsca wskazanego w zgłoszeniu; lub

iii) posiadający zezwolenie podmiot 
zbierający, który w wyniku połączenia 
niewielkich ilości jednego rodzaju strumienia 
odpadów zebranych z różnych źródeł 
utworzył wysyłkę, która ma się rozpocząć z 
jednego miejsca wskazanego w zgłoszeniu,
lub odpadów podlegających wspólnotowym 
przepisom o odpowiedzialności producenta, 
takim jak dyrektywa 2002/96/WE; 
A) posiadający zezwolenie podmiot 
zbierający, który w wyniku połączenia 
niewielkich ilości jednego rodzaju 
strumienia odpadów zebranych z różnych 
źródeł utworzył wysyłkę,
B) wytwórca produktu, lub
C) każda osoba umownie zobowiązana do 
zorganizowania zbierania lub 
przetwarzania odpadów w imieniu 
wytwórcy produktów; lub

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie nakłada na „zgłaszającego” istotne obowiązki. Wprowadzona 
definicja powinna umożliwić wytwórcy produktów objętych zakresem przepisów o odpadach 
dotyczących odpowiedzialności producenta, takich jak dyrektywa 2002/96/WE w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) lub osobie trzeciej, 
działającej w jego imieniu, na wysyłkę takich odpadów zgodnie z właściwymi wspólnotowymi 
przepisami odnośnie odpowiedzialności wytwórcy.
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Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 66
Artykuł 2 punkt 22

22) „państwo wysyłki” oznacza każde 
państwo, z którego przemieszczanie 
rozpoczęło się lub ma się rozpocząć;

22) „państwo wysyłki” oznacza każde 
państwo, z którego przemieszczanie 
rozpoczęło się lub ma się rozpocząć; W 
przypadku jednostek pływających lub 
statków stanowiących odpady, państwo 
wysyłki może obejmować również państwo 
portu, bandery lub państwa sprawujące 
jurysdykcję nad ich właścicielem lub 
posiadaczem;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest jasne określenie, w którym momencie następuje ostateczne wysłanie statku 
jako odpadu, co zapobiec ma możliwości, że zostaną one zwyczajnie przetransportowane do 
innego portu w celu ominięcia przepisów dotyczących przemieszczania odpadów. Powyższa 
poprawka przywraca treść poprawki PE 92 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 67
Artykuł 2 pkt. 24

24) „państwo tranzytu” oznacza każde 
państwo, inne niż państwo wysyłki lub 
przeznaczenia, przez które następuje lub 
planowane jest dokonanie przemieszczania 
odpadów;

24) „państwo tranzytu” oznacza każde 
państwo, inne niż państwo wysyłki lub 
przeznaczenia, przez które następuje lub 
planowane jest dokonanie przemieszczania 
odpadów. W przypadku przemieszczeń 
odpadów państwo tranzytu oznacza każde 
państwo inne niż państwo wysyłki lub 
przeznaczenia, w którym statek dokonujący 
przemieszczenia odpadów cumuje lub 
zamierza cumować;

Or. en

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 68
Tytuł II nagłówek



AM\579991PL.doc 13/70 PE 362.657v01-00

PL

PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW 
POMIĘDZY PAŃSTWAMI 

CZŁONKOWSKIMI 
NA TERYTORIUM WSPÓLNOTY LUB Z 

TRANZYTEM PRZEZ PAŃSTWA 
TRZECIE

PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW 
NA TERYTORIUM WSPÓLNOTY Z 

TRANZYTEM LUB BEZ TRANZYTU 
PRZEZ PAŃSTWA TRZECIE

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu spójności z poprawką do art. 1 ust. 2 lit. a). Służy ona 
wyjaśnieniu zakresu tytułu II (dotyczy on bowiem także przemieszczeń na terytorium Państw 
Członkowskich z tranzytem przez inne Państwa Członkowskie lub państwa trzecie).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 69
Artykuł 3 ustęp 1 litera b) punkt i)

i) odpadów wyszczególnionych w 
załączniku IV;

i) odpadów wyszczególnionych w 
załączniku IV, co obejmuje odpady 
wyszczególnione w załączniku II i VIII do 
Konwencji Bazylejskiej;

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia, że procedura zgłoszenia ma zastosowanie do wszystkich rodzajów 
odpadów niebezpiecznych, w niniejszym artykule wprowadzono odwołanie do wykazów 
odpadów niebezpiecznych zawartych w Konwencji Bazylejskiej. Wymienione dwa wykazy z 
Konwencji Bazylejskiej zostały już przywołane w części I załącznika IV do rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 70
Artykuł 3 ustęp 2, część wprowadzająca 

2. Ogólnemu wymogowi dołączenia 
pewnych informacji, określonemu w art. 18, 
podlegają przemieszczenia następujących 
odpadów przeznaczonych do odzysku:

2. Ogólnym wymogom określonym w art. 
18, podlegają przemieszczenia 
następujących odpadów przeznaczonych do 
odzysku, jeżeli ilość przemieszczanych 
odpadów wynosi powyżej 20 kilogramów:
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Or. en

Uzasadnienie

Wymóg zawarcia umowy, jak również dołączenia do opadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 
dokumentu określonego w załączniku VII, należy uznać za nadmierny w przypadku małych 
ilości przemieszczanych opadów. Tak niewielkie ilości mogą zostać przesłane pocztą, w tym w 
ramach systemu zwrotu zużytych produktów producentom lub też mogą zostać przewiezione 
przez osoby przekraczające granice (np. odpady opakowaniowe lub stara gazeta). Jeżeli 
obecnie obowiązujące systemy dobrowolnego odbioru ustanowione przez wytwórców 
produktów mają nadal funkcjonować, niewskazane byłoby nakładanie takich obowiązków na 
konsumentów dokonujących zwrotu zużytych produktów na potrzeby odzysku.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 71
Artykuł 3 ustęp 4

4. Przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych wyraźnie do badań 
laboratoryjnych, służących ocenie 
właściwości fizycznych lub chemicznych 
tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się 
one do odzysku lub unieszkodliwienia, nie 
podlega procedurze uprzedniego pisemnego 
zgłoszenia i zgody, o której mowa w ust. 1. 
Zamiast tego obowiązują wymogi 
proceduralne określone w art. 18. Ilość 
odpadów objętych wyłączeniem w 
przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do 
badań laboratoryjnych odpowiada 
minimalnej ilości racjonalnie potrzebnej do 
prawidłowego przeprowadzenia badań w 
konkretnym przypadku i nie może 
przekraczać 25 kg.

4. Przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych wyraźnie do badań 
laboratoryjnych lub dla celów badawczych, 
służących ocenie właściwości fizycznych 
lub chemicznych tych odpadów albo 
ustaleniu, czy nadają się one do odzysku lub 
unieszkodliwienia, nie podlega procedurze 
uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, 
o której mowa w ust. 1. Zamiast tego 
obowiązują wymogi proceduralne określone 
w art. 18. Ilość odpadów objętych 
wyłączeniem w przypadku wyraźnego 
przeznaczenia ich do badań laboratoryjnych 
odpowiada minimalnej ilości racjonalnie 
potrzebnej do prawidłowego 
przeprowadzenia badań w konkretnym 
przypadku i nie może przekraczać 25 kg.

Or. de

Uzasadnienie

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia powinno obejmować także odzysk i utylizację w ramach 
działań badawczo-rozwojowych, a tym samym transgraniczne przemieszczanie odpadów dla 
prób/badań technicznych.
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 72
Artykuł 3 ustęp 4

4. Przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych wyraźnie do badań 
laboratoryjnych, służących ocenie 
właściwości fizycznych lub chemicznych 
tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się 
one do odzysku lub unieszkodliwienia, nie 
podlega procedurze uprzedniego pisemnego 
zgłoszenia i zgody, o której mowa w ust. 1. 
Zamiast tego obowiązują wymogi 
proceduralne określone w art. 18. Ilość 
odpadów objętych wyłączeniem w 
przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do 
badań laboratoryjnych odpowiada 
minimalnej ilości racjonalnie potrzebnej do 
prawidłowego przeprowadzenia badań w 
konkretnym przypadku i nie może 
przekraczać 25 kg.

4. Przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych wyraźnie do badań 
laboratoryjnych, służących ocenie 
właściwości fizycznych lub chemicznych 
tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się 
one do odzysku lub unieszkodliwienia, nie 
podlega procedurze uprzedniego pisemnego 
zgłoszenia i zgody, o której mowa w ust. 1. 
Zamiast tego obowiązują wymogi 
proceduralne określone w art. 18. Ilość 
odpadów objętych wyłączeniem w 
przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do 
badań laboratoryjnych odpowiada 
minimalnej ilości racjonalnie potrzebnej do 
prawidłowego przeprowadzenia badań w 
konkretnym przypadku i nie może 
przekraczać 25 kg. Na potrzeby badań w 
instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania 
można przemieścić trzydziestokrotnie 
większą ilość odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie z obowiązku dokonania zgłoszenia powinno obowiązywać także w przypadku 
działań związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem podejmowanych w ramach prac 
badawczo-rozwojowych, a tym samym do transgranicznych przemieszczeń odpadów na 
potrzeby eksperymentów technicznych. W tym celu należy zwiększyć limit ilościowy, ponieważ 
prowadzenie tych eksperymentów może wymagać wykorzystania nawet kilkuset kilogramów 
odpadów.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 73
Artykuł 3 ustęp 5

5. Przemieszczanie zmieszanych odpadów 
komunalnych (kod odpadów 20 03 01) 
zebranych z gospodarstw domowych, także 
gdy odpady te zebrano również od innych 
wytwórców, do instalacji odzysku lub 

skreślony
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unieszkodliwiania podlega, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, tym samym 
przepisom co przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia.

Or. de

Uzasadnienie

Szczególne uregulowanie dla zmieszanych odpadów komunalnych nie znajduje rzeczowej 
podstawy. Zasadniczo tego rodzaju odpady objęte są także ograniczeniami, o których mowa w 
art. 12. Ograniczenia te zapewniają wystarczająco wysoki poziom ochrony.

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 74
Artykuł 3 ustęp 5a (nowy) 

5a. Przemieszczenia odpadów składających 
się, obejmujących lub skażonych 
chemikaliami wyszczególnionymi w 
załącznikach A, B i C Konwencji 
Sztokholmskiej z dnia 22 maja 2001 r. w 
sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych (POPs) przez tę Konwencję, 
które muszą podlegać przepisom art. 6 ust. 
1 tej Konwencji - który przewiduje między 
innymi zakaz poddawania ich operacjom 
odzysku mogącym prowadzić do odzysku, 
recyklingu, przerobienia na surowce 
wtórne, bezpośredniego ponownego 
wykorzystania lub innych zastosowań 
trwałych zanieczyszczeń organicznych 
podlegają tym samy przepisom, co 
przemieszczenia odpadów przeznaczonych 
do unieszkodliwienia.

Or. en

Uzasadnienie

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (POPs) muszą być zagospodarowywane zgodnie z 
Konwencją Sztokholmską ONZ, która zakazuje przeprowadzania operacji odzysku na tych 
zanieczyszczeniach. Rozporządzenie w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 
przyjęte przez UE zawiera pewne niejasności w kwestii zakazu odzysku i recyklingu tej formy 
odpadów. Rada skreśliła odwołania do trwałych zanieczyszczeń organicznych służące 
wyjaśnieniu. Niniejsza poprawka przywraca zapis dotyczący trwałych zanieczyszczeń 
zaproponowane przez Komisję.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 75
Artykuł 3 ustęp 5a (nowy) 

5a. Przemieszczenia odpadów składające 
się, obejmujące lub skażone chemikaliami 
wyszczególnionymi w załącznikach A, B, C 
Konwencji Sztokholmskiej z dnia 22 maja 
2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych (POPs) podlegają tym samym 
przepisom, co przemieszczenia 
przeznaczone do unieszkodliwienia.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca zawarte w pierwotnym projekcie Komisji odwołanie do Konwencji Sztokholmskiej 
w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP), jako aktu zawierającego wyraźny 
zakaz dopuszczania do poddawania takich odpadów odzyskowi, recyklingowi, przerabianiu 
na surowce wtórne lub bezpośredniemu ponownemu wykorzystaniu. Zapis ten jest niezbędny 
ze względu na możliwość niewłaściwej wykładni rozporządzenia WE w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 76
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy) 

Przemieszczenie może rozpocząć się, jeżeli 
zgłaszający otrzymał:
a) pisemną zgodę właściwego organu 
wysyłki; w przypadku odpadów 
przeznaczonych do odzysku zgodnie z 
przepisami art. 3 ust. 1 lit. b), po upływie 
30-dniowego okresu, o którym mowa w art. 
9 ust. 1 akapit drugi, można przyjąć, że 
właściwy organ wysyłki udzielił milczącej 
zgody;
b) pisemną zgodę właściwego organu 
miejsca przeznaczenia; w przypadku 
odpadów przeznaczonych do odzysku 
zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 lit. b) po 
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upływie 30-dniowego okresu, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, można 
przyjąć, że właściwy organ miejsca 
przeznaczenia udzielił milczącej zgody;
c) pisemnej zgody właściwego organu 
tranzytu, lub też upłynął 30-dniowy termin 
dla właściwego organu tranzytu, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 i można przyjąć, że 
udzielono zgody milczącej.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie przepisów przewidujących możliwość uzyskania „milczącej zgody” w przypadku 
przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku pozostaje w sprzeczności z celem, 
jakim jest uproszczenie przepisów. W obecnych warunkach instrument ten pozwala na 
znaczne zmniejszenie obciążeń związanych z przedmiotową procedurą (dawna poprawka 95).

Poprawkę złożyli Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 77
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy) 

1a. W przypadku programu dobrowolnego 
zwrotu produktu ustanowionego przez 
wytwórcę produktu w celu zwrotu i 
odzyskania swoich produktów, których 
pozbywają się użytkownicy końcowi, 
umowa, o której mowa w ust. 1 może być 
umową zawartą pomiędzy wytwórcą 
produktu, lub jego upoważnionym 
kontrahentem i odbiorcą, a obowiązki 
wynikające z art. 6 (gwarancja finansowa) 
mogą zostać dopełnione przez wytwórcę 
produktu lub jego upoważnionych 
kontrahentów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu, że podjęte przez wytwórców inicjatywy w zakresie 
dobrowolnego zbierania i recyklingu ich produktów będą kontynuowane, co pozwoli na 
zapobiec gromadzeniu odpadów na składowiskach. Aby umożliwić realizację takich 
dobrowolnych programów, należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązku dotyczącego 
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ustanowienia gwarancji finansowej i zawarcia umowy z odbiorcą nałożonego na 
zgłaszającego przemieszczenie może w takich przypadkach dopełnić wytwórca produktów.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 78
Artykuł 5 ustęp 3 litera c)

c) zobowiązanie odbiorcy lub prowadzącego 
instalację do wydania zgodnie z art. 16 lit. e) 
zaświadczenia potwierdzającego odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów zgodnie z 
treścią zgłoszenia i określonymi w nim 
warunkami oraz wymogami niniejszego 
rozporządzenia.

c) zobowiązanie prowadzącego instalację do 
wydania zgodnie z art. 16 lit. e) 
zaświadczenia potwierdzającego odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów zgodnie z 
treścią zgłoszenia i określonymi w nim 
warunkami oraz wymogami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. Zgodnie z art. 6 ust. 9 Konwencji 
Bazylejskiej oraz decyzją OECD, obowiązek potwierdzenia odbioru odpadów a następnie 
wydanie zaświadczenia potwierdzającego jego odzysk lub unieszkodliwienie spoczywa jedynie 
na prowadzącym instalację (a nie na odbiorcy). Znajduje to odzwierciedlenie w szczególności 
w treści dokumentu przesyłania w załączniku IB (poz. 17 i 18), a także art. 15 lit. c) i e).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 79
Artykuł 5 ustęp 4

4. Jeżeli przemieszczane odpady 
przeznaczone są do operacji przejściowego 
odzysku lub unieszkodliwiania, umowa 
obejmuje następujące dodatkowe 
zobowiązania odbiorcy lub prowadzącego 
instalację przeznaczenia:

4. Jeżeli przemieszczane odpady 
przeznaczone są do operacji przejściowego 
odzysku lub unieszkodliwiania, umowa 
obejmuje następujące dodatkowe 
zobowiązania:

a) zobowiązanie do wydania, zgodnie z art. 
15 lit. d) oraz w odpowiednich przypadkach 
art. 15 lit. e) zaświadczeń potwierdzających 
dokonanie odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów zgodnie ze zgłoszeniem i 
określonymi w nim warunkami oraz 
wymogami niniejszego rozporządzenia; oraz

a) zobowiązanie prowadzącego instalację 
przeznaczenia do wydania, zgodnie z art. 15 
lit. d) oraz w odpowiednich przypadkach art. 
15 lit. e) zaświadczeń potwierdzających 
dokonanie odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów zgodnie ze zgłoszeniem i 
określonymi w nim warunkami oraz 
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wymogami niniejszego rozporządzenia; oraz
b) zobowiązanie do przedstawienia, w 
odpowiednich przypadkach, zaświadczenia 
właściwemu organowi początkowego 
państwa wysyłki, zgodnie z art. 15 lit. f) pkt 
ii).

b) zobowiązanie odbiorcy do 
przedstawienia, w odpowiednich 
przypadkach, zaświadczenia właściwemu 
organowi początkowego państwa wysyłki, 
zgodnie z art. 15 lit. f) pkt ii).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 80
Artykuł 6 ustęp 5 akapit 2

Gwarancja finansowa lub równoważne 
ubezpieczenie podlegają zwolnieniu po 
przedstawieniu przez zgłaszającego 
dowodu, że odpady dotarły na miejsce 
przeznaczenia oraz zostały poddane 
odzyskowi lub unieszkodliwione w sposób 
racjonalny ekologicznie. Dowód składany 
jest w formie zaświadczenia, o którym 
mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich 
przypadkach, w art. 15 lit. e) w odniesieniu 
od operacji przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania.

Gwarancja finansowa lub równoważne 
ubezpieczenie podlegają zwolnieniu po 
otrzymaniu przez zainteresowany właściwy 
organ zaświadczenia, o którym mowa w art. 
16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, 
w art. 15 lit. e) w odniesieniu od operacji 
przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 i 16 to prowadzący instalację (a nie zgłaszający) wydaje zaświadczenie, że 
operacja odzysku lub unieszkodliwienia została przeprowadzona i przesyła dokument 
przesyłania zawierający przedmiotowe zaświadczenie zgłaszającemu oraz zainteresowanemu 
właściwemu organowi. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 8, art. 23 ust. 6, art. 34 ust. 3 lit. f) 
oraz i), wydanie tego zaświadczenia prowadzi do uwolnienia gwarancji finansowej. W celu 
zapewnienia wewnętrznej spójności rozporządzenia, podobne rozwiązanie należy wprowadzić 
w art. 6 ust. 5,6 i 8.
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Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 81
Artykuł 6 ustęp 6

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4, jeżeli 
przemieszczane odpady są przeznaczone do 
przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania, a dalszy odzysk lub 
unieszkodliwianie odbywa się w państwie 
przeznaczenia, gwarancja finansowa lub 
równoważne ubezpieczenie mogą zostać 
zwolnione po opuszczeniu przez odpady 
instalacji przejściowej i przedstawieniu 
przez zgłaszającego dowodu na to, że proces 
przejściowy został zrealizowany. Powyższy 
dowód należy złożyć w formie
zaświadczenia, o którym mowa w art. 15 lit. 
d). W takim przypadku dalsze 
przemieszczanie do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania musi zostać 
zabezpieczone nową gwarancją finansową 
lub równoważnym ubezpieczeniem, chyba, 
że właściwy organ miejsca przeznaczenia 
odstąpi od tego wymogu. W takich 
okolicznościach właściwy organ miejsca 
przeznaczenia odpowiada za zobowiązania 
powstałe w przypadku nielegalnego 
przemieszczania lub za odbiór odpadów, 
jeżeli przemieszczanie albo proces odzysku 
lub unieszkodliwienia nie mogą zostać 
zrealizowane zgodnie z planem.

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4, jeżeli 
przemieszczane odpady są przeznaczone do 
przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania, a dalszy odzysk lub 
unieszkodliwianie odbywa się w państwie 
przeznaczenia, gwarancja finansowa lub 
równoważne ubezpieczenie mogą zostać 
zwolnione po opuszczeniu przez odpady 
instalacji przejściowej i otrzymaniu przez 
zainteresowany właściwy organ 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 15 lit. 
d). W takim przypadku dalsze 
przemieszczanie do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania musi zostać 
zabezpieczone nową gwarancją finansową 
lub równoważnym ubezpieczeniem, chyba, 
że właściwy organ miejsca przeznaczenia 
odstąpi od tego wymogu. W takich 
okolicznościach właściwy organ miejsca 
przeznaczenia odpowiada za zobowiązania 
powstałe w przypadku nielegalnego 
przemieszczania lub za odbiór odpadów, 
jeżeli przemieszczanie albo proces odzysku 
lub unieszkodliwienia nie mogą zostać 
zrealizowane zgodnie z planem.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 i 16, to prowadzący instalację (a nie zgłaszający) wydaje zaświadczenie, że 
operacja odzysku lub unieszkodliwienia została przeprowadzona i przesyła dokument 
przesyłania zawierający przedmiotowe zaświadczenie zgłaszającemu oraz zainteresowanemu 
właściwemu organowi. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 8, art. 23 ust. 6, art. 34 ust. 3 lit. f) 
oraz i) wydanie tego zaświadczenia prowadzi do uwolnienia gwarancji finansowej. W celu 
zapewnienia wewnętrznej spójności rozporządzenia, podobne rozwiązanie należy wprowadzić 
w art. 6 ust. 5,6 i 8.
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Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 82
Artykuł 6 ustęp 8 akapit 2

Gwarancja lub równoważne ubezpieczenie 
podlega zwolnieniu po przedstawieniu przez 
zgłaszającego dowodu potwierdzającego 
dotarcie odpadów na miejsce przeznaczenia 
oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie w 
sposób racjonalny ekologicznie. Ust. 5 
akapit drugi zdanie drugie oraz ust. 6
stosuje się odpowiednio.

Gwarancja lub równoważne ubezpieczenie 
podlega zwolnieniu po otrzymaniu przez 
zainteresowany właściwy organ 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. 
e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 
15 lit. e) w odniesieniu do procesu 
przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania danych odpadów. Ust. 6
stosuje się odpowiednio

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 i 16 to prowadzący instalację (a nie zgłaszający) wydaje zaświadczenie, że 
operacja odzysku lub unieszkodliwienia została przeprowadzona i przesyła dokument 
przesyłania zawierający przedmiotowe zaświadczenie zgłaszającemu oraz zainteresowanemu 
właściwemu organowi. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 8, art. 23 ust. 6, art. 34 ust. 3 lit. f) 
oraz i) wydanie tego zaświadczenia prowadzi do uwolnienia gwarancji finansowej. W celu 
zapewnienia wewnętrznej spójności rozporządzenia podobne rozwiązanie należy wprowadzić 
w art. 6 ust. 5,6 i 8.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 83
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 2

Jeżeli w powyższym terminie 30 dni nie 
wyrażono sprzeciwu, możliwe jest przyjęcie, 
że właściwy organ tranzytu wydał zgodę 
milczącą.

Jeżeli w powyższym terminie 30 dni nie 
wyrażono sprzeciwu, możliwe jest przyjęcie, 
że zainteresowany właściwy organ wydał 
zgodę milczącą.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie przepisów przewidujących możliwość uzyskania „milczącej zgody” w przypadku 
przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku pozostaje w sprzeczności z celem, 
jakim jest uproszczenie przepisów. W obecnych warunkach instrument ten pozwala na 
znaczne zmniejszenie obciążeń związanych z przedmiotową procedurą.
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Poprawkę złożyli Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 84
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 2a (nowy)

W przypadku odpadów przemieszczanych w 
celu odzysku (w tym ponownego 
wykorzystania), które objęte są zakresem 
wspólnotowych przepisów o 
odpowiedzialności producenta (na przykład 
zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i 
elektronicznego), jeżeli w wymienionym 
terminie 30 dni nie wniesiono żadnego 
sprzeciwu wobec zgłoszonego 
przemieszczenia (lub przemieszczeń, w 
przypadku ogólnego zgłoszenia), możliwe 
jest przyjęcie, że wszystkie zainteresowane 
właściwe organy wydały zgodę milczącą.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja OECD (dokument C(2001)107 wersja końcowa) wyraźnie przyznaje możliwość 
przyjęcia milczącej zgody w przypadku przemieszczeń odpadów przeznaczonych do odzysku. 
W związku z wdrożeniem dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) spodziewane jest zebranie dużych ilości 
takiego sprzętu. Dyrektywa przewiduje możliwość przemieszczania zużytego sprzętu 
elektronicznego pomiędzy Państwami Członkowskimi w celu dostarczenia go do instalacji, w 
których zostaną poddane przetwarzaniu i recyklingowi. 

Biorąc pod uwagę, że spodziewane jest wpłynięcie znacznej ilości zgłoszeń, jeżeli wymagana 
będzie wyraźna zgoda udzielona na piśmie, bardzo mało prawdopodobne wydaje się, by 
właściwe organy w Państwach Członkowskich dysponowały wystarczającymi zasobami, by 
móc odpowiedzieć na zgłoszenia w przewidzianym terminie 30 dni. W tej sytuacji dojdzie do 
opóźnień i dużego nagromadzenia odpadów.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 85
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 2 a (nowy)

Niezgłoszenie zastrzeżeń przeciwko 
przemieszczeniu odpadów objętych 
załącznikiem IV część II zgodnie z art. 3 
ust. 1 lit. b) pkt. i) w ciągu wymienionego 
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terminu 30 dni traktuje się jako udzielenie 
milczącej zgody właściwych organów na 
dokonanie przemieszczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie „milczącej zgody” na przemieszczanie odpadów dla celów odzysku jest sprzeczne z 
dążeniem do uproszczenia regulacji prawnych. Instrument ten stanowi w obecnej praktyce 
znaczące ułatwienie proceduralne. Poprawka odnosi się do odpadów objętych dotychczasową 
„żółtą listą odpadów” (załącznik III rozporządzenia (EWG) nr 259/93).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 86
Artykuł 9 ustęp 7

7. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadów 
związane z planowanym przemieszczaniem 
muszą zostać zrealizowane w terminie roku 
kalendarzowego od otrzymania odpadów 
przez odbiorcę, chyba, że zainteresowane 
właściwe organy wyznaczyły krótszy 
termin.

7. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadów 
związane z planowanym przemieszczaniem 
muszą zostać zrealizowane w terminie roku 
kalendarzowego od otrzymania odpadów 
przez prowadzącego instalację, chyba, że 
zainteresowane właściwe organy 
wyznaczyły krótszy termin.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 87
Artykuł 9 ustęp 9 a (nowy)

9a. Odbiorca zostaje poinformowany przez 
właściwy organ w miejscu wysyłki o 
udzieleniu zgody zgodnie z art. 7 ust. 2, 
otrzymuje kopię potwierdzenia odbioru 
zgodnie z art. 8 ust. 2 przez właściwy organ 
w miejscu przeznaczenia oraz kopię decyzji 
wydanej przez właściwe organy zgodnie z 
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art. 9 ust. 2. 

Or. de

Uzasadnienie

Jak to już przewidziano w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie przemieszczania 
odpadów, odbiorca odpadów powinien być bezwarunkowo informowany o przebiegu 
procedury udzielenia zgody, ponieważ zawarł on już ze zgłaszającym umowę o przetworzenie 
odpadów, a mogą nastąpić istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na przemieszczenie 
odpadów, jak np. przestój urządzeń, przeciążenie mocy produkcyjnych.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 88
Artykuł 10 ustęp 4 a (nowy) 

4a. Organy wysyłki i miejsca przeznaczenia 
mogą zobowiązać odbiorcę do regularnego 
przedstawiania sprawozdań opisujących 
wszystkie procesy przetwarzania odpadów.
Sprawozdania te zawierają informacje o 
wszystkich odpadach odbieranych i 
wywożonych w ramach poszczególnych 
metod, by organy miały w każdym czasie 
możliwość sprawdzenia, czy 
przemieszczenia realizowane są zgodnie ze 
zgłoszeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie wymogu, by właściwym organom dostarczano informacje 
umożliwiające im prowadzenie efektywnej kontroli strumieni odpadów oraz metod 
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, w kontekście wydanych zezwoleń (dawna 
poprawka 33, przyjęta na posiedzeniu plenarnym).

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 89
Artykuł 11 ustęp 1 litera aa) (nowa)

aa) planowane przemieszczanie lub 
unieszkodliwienie odpadów nie byłyby 
zgodne z wynikającym z Konwencji 
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Bazylejskiej obowiązkiem zapewnienia 
racjonalnego ekologicznie gospodarowania 
i ograniczenia do minimum 
transgranicznego przemieszczania odpadów 
niebezpiecznych i innych odpadów oraz 
zasadą uzyskania krajowej 
samowystarczalności w zagospodarowaniu 
odpadów; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu poszerzenie możliwości w zakresie sprzeciwienia się wywozowi oraz 
wprowadza bliższe powiązanie z obowiązkami przewidzianymi w Konwencji Bazylejskiej. 
Poprawka ma związek z podobną poprawką dotyczącą art. 12.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 90
Artykuł 11 ustęp 1 litera d)

d) zgłaszający lub odbiorca przy okazji 
poprzednich przemieszczeń wielokrotnie 
postępował w sposób niezgodny z art. 15 i 
16; lub

d) zgłaszający lub prowadzący instalację 
przy okazji poprzednich przemieszczeń 
wielokrotnie postępował w sposób 
niezgodny z art. 15 i 16; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służby zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 91
Artykuł 11 ustęp 1 litera g) punkt i) 

i) ze względu na niezgodność z zasadą 
samowystarczalności na poziomie 
wspólnotowym i krajowym; lub

i) ze względu na niezgodność z zasadą 
samowystarczalności na poziomie 
wspólnotowym; lub

Or. en
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Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny powinien obowiązywać także w zakresie zagospodarowania odpadów.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 92
Artykuł 11 ustęp 1 litera h)

h) odpady będą przetwarzane w instalacji, 
która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz 
nie stosuje najlepszych dostępnych technik 
w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy 
zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; 
lub

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa metoda mogłaby naruszać zasady rynku wewnętrznego.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 93
Artykuł 12 ustęp 1 litera a)

a) planowane przemieszczanie lub odzysk 
byłyby niezgodne z dyrektywą 
75/442/EWG, w szczególności z jej art. 3, 4, 
7 i 10; lub

a) planowane przemieszczanie lub odzysk 
byłyby niezgodne z dyrektywą 
75/442/EWG, w szczególności z jej art. 3, 4, 
7 i 10, co nie dotyczy przypadków 
określonych w poniższych punktach; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu oraz ma zapobiec powielaniu przepisów. W dniu 16 grudnia 
2004 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości przedstawił wykładnię art. 7 ust. 4 lit. a) tiret 
pierwsze rozporządzenia 259/93 (sprawa 277/02). Zgodnie z treścią orzeczenia właściwe 
organy mogą zgłosić sprzeciw, jeżeli w państwie przeznaczenia panują niższe standardy w 
zakresie przetwarzania odpadów niż w państwie wysyłki. Przywołane podstawy zgłoszenia 
sprzeciwu przewidziane są w art. 12 ust. 1 lit. c); treść art. 7 ust. 4 lit. a) tiret pierwsze 
rozporządzenia 259/93, w nieznacznie zmienionej formie, została wprowadzona do art. 12 ust. 
1 lit. c), co postrzegane jest jako powielanie przepisów. W pewny stopniu nakładać mogą się 
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także przepisy art. 12 ust. 1 lit. a) oraz te zawarte w art. 12 ust. 1 lit. h), j) i k).

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 94
Artykuł 12 ustęp 1 litera aa) (nowa)

aa) planowane przemieszczanie lub odzysk 
odpadów nie byłyby zgodne z wynikającym 
z Konwencji Bazylejskiej obowiązkiem 
zapewnienia racjonalnego ekologicznie 
gospodarowania i ograniczenia do 
minimum transgranicznego 
przemieszczania odpadów niebezpiecznych i 
innych odpadów oraz zasadą uzyskania 
krajowej samowystarczalności w 
zagospodarowaniu odpadów; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu poszerzenie możliwości w zakresie sprzeciwienia się wywozowi oraz 
wprowadza bliższe powiązanie z obowiązkami przewidzianymi w Konwencji Bazylejskiej. 
Poprawka ma związek z podobną poprawką dotyczącą art. 11.

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 95
Artykuł 12 ustęp 1 litera b)

b) planowane przemieszczanie lub odzysk 
odpadów nie byłyby zgodne z przepisami 
krajowymi w zakresie ochrony środowiska, 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub ochrony zdrowia i 
dotyczącymi działań podejmowanych w 
państwie zgłaszającym sprzeciw; lub

b) planowane przemieszczanie lub odzysk 
odpadów nie byłyby zgodne z przepisami 
krajowymi przyjętymi w celu wdrożenia 
dyrektyw UE i na podstawie rozporządzeń 
UE w zakresie ochrony środowiska, 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony zdrowia lub 
ekologicznego opodatkowania i 
dotyczącymi działań podejmowanych w 
państwie zgłaszającym sprzeciw; lub

Or. en
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Uzasadnienie

Prawidłowe i jednolite stosowanie rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów 
wymaga, by w przypadku wszystkich państw podstawy do zgłoszenia sprzeciwu były oparte na 
tych samych europejskich koncepcjach i właściwych rozporządzeniach. 

Państwo zgłaszające sprzeciw nie powinno mieć możliwości powoływania się na własne 
ustawodawstwo w celu uzasadnienia sprzeciwu, jeżeli przedmiotowe przepisy nie zostały 
oparte na ustawodawstwie europejskim. Taka możliwość, jak również niektóre specyficzne 
formy krajowego opodatkowania ekologicznego, doprowadziłyby do zniekształconego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i zwiększenia ilości sporów sądowych.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 96
Artykuł 12 ustęp 1 litera c)

c) planowane przemieszczanie lub odzysk 
odpadów byłyby niezgodne z przepisami 
krajowymi obowiązującymi w państwie 
wysyłki w zakresie odzysku odpadów, co 
obejmuje przypadki, gdy planowane 
przemieszczanie obejmowałoby odpady 
przeznaczone do odzysku w instalacji, 
stosującej mniej rygorystyczne normy 
przetwarzania takich odpadów niż 
instalacja położona w państwie wysyłki, 
przy poszanowaniu potrzeby zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy przepis doprowadziłby do stworzenia barier na europejskim rynku recyklingu i 
odzysku odpadów, nie doprowadzając równocześnie do podwyższenia ekologicznych 
standardów w zakresie gospodarowania odpadami w UE. Ponadto, ponieważ użyte 
sformułowania są zarówno niejednoznaczne, jak i skomplikowane, przepis ten doprowadziłby 
do nasilenia zjawiska nielegalnego przemieszczania odpadów i przypuszczalnie stałby się 
powodem szeregu sporów sądowych.
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Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 97
Artykuł 12 ustęp 1 litera c)

c) planowane przemieszczanie lub odzysk 
odpadów byłyby niezgodne z przepisami 
krajowymi obowiązującymi w państwie 
wysyłki w zakresie odzysku odpadów, co 
obejmuje przypadki, gdy planowane 
przemieszczanie obejmowałoby odpady 
przeznaczone do odzysku w instalacji, 
stosującej mniej rygorystyczne normy 
przetwarzania takich odpadów niż 
instalacja położona w państwie wysyłki, 
przy poszanowaniu potrzeby zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

c) planowane przemieszczanie lub odzysk 
odpadów byłyby niezgodne z przepisami 
krajowymi obowiązującymi w państwie 
wysyłki w zakresie odzysku odpadów 
przyjętymi w celu wdrożenia dyrektyw UE i 
na podstawie rozporządzeń UE, przy 
poszanowaniu potrzeby zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli: powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli:
i) istnieją w tej dziedzinie przepisy 
wspólnotowe, w szczególności dotyczące 
odpadów i w przepisach krajowych 
przyjętych w celu transpozycji tych 
przepisów określono wymogi co najmniej 
równie rygorystyczne jak te, które zawarte 
są w przepisach wspólnotowych;

i) istnieją w tej dziedzinie przepisy 
wspólnotowe, w szczególności dotyczące 
odpadów i w przepisach krajowych 
przyjętych w celu transpozycji tych 
przepisów określono wymogi co najmniej 
równie rygorystyczne jak te, które zawarte 
są w przepisach wspólnotowych;

ii) operacja odzysku w państwie 
przeznaczenia jest przeprowadzana z 
zachowaniem wymogów w znacznym 
stopniu równoważnych z tymi, jakie 
określono w przepisach krajowych państwa 
wysyłki;

ii) operacja odzysku w państwie 
przeznaczenia jest przeprowadzana z 
zachowaniem wymogów w znacznym 
stopniu równoważnych z tymi, jakie 
określono w przepisach UE; lub

iii) przepisy krajowe państwa wysyłki, inne 
niż objęte zakresem pkt i), nie zostały 
zgłoszone zgodnie z dyrektywą 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego, w przypadkach, w których 
dyrektywa ta nakłada taki obowiązek; lub 

Or. en
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Uzasadnienie

Prawidłowe i jednolite stosowanie rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów 
wymaga, by w przypadku wszystkich państw podstawy do zgłoszenia sprzeciwu były oparte na 
tych samych europejskich koncepcjach i właściwych rozporządzeniach. 

Sprzeciwy nie powinny opierać się na subiektywnych lub niejasnych kryteriach (np. „niższe 
standardy przetwarzania”) lub na krajowych regulacjach niezgodnych z europejskimi 
przepisami. Doprowadziłoby to bowiem do sytuacji zniekształcenia konkurencji i zwiększenia 
ilości sporów sądowych.

Ponadto w celu ograniczenia oddziaływania przetwarzania odpadów na środowisko 
naturalne, należy popierać przemieszczanie odpadów pomiędzy Państwami Członkowskimi, o 
ile metody przetwarzania w państwie przeznaczenia są mniej szkodliwe dla środowiska 
naturalnego z porównaniu z metodami stosowanymi w państwie wysyłki. Koncepcja ta nie 
została uwzględniona w projekcie, co doprowadziłoby do sytuacji, w której powyższy artykuł 
byłby wykorzystywany dla ochrony lokalnych zakładów przetwarzania odpadów, zamiast 
przyczyniać się do rzeczywistej poprawy polegającej na zmniejszeniu negatywnego 
oddziaływania przetwarzania odpadów na środowisko naturalne.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 98
Artykuł 12 ustęp 1 litera e)

e) zgłaszający lub odbiorca przy okazji 
poprzednich przemieszczeń wielokrotnie 
postępował w sposób niezgodny z art. 15 i 
16; lub

e) zgłaszający lub prowadzący instalację 
przy okazji poprzednich przemieszczeń 
wielokrotnie postępował w sposób 
niezgodny z art. 15 i 16; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 99
Artykuł 12 ustęp 1 litera i)

i) odpady będą przetwarzane w instalacji, 
która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz 
nie stosuje najlepszych dostępnych technik 

skreślona
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w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy 
zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; 
lub

Or. de

Uzasadnienie

Podstawa sprzeciwu jest sprzeczna z obowiązującym prawem, jako że tzw. dokumenty BAT, 
opracowane na podstawie dyrektywy 96/61/WE (tzw. dyrektywa IVU) i oddające stan 
techniki, nie są wiążące dla władz krajowych. Przyjęcie zastrzeżenia stanowiłoby obietnicę 
nadania dokumentom BAT wiążącej mocy prawnej.

Ponadto w ramach dyskusji o włączeniu wszystkich instalacji odzysku w zakres 
obowiązywania dyrektywy IVU należy dążyć do przyjęcia wszechstronnej regulacji prawnej.

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 100
Artykuł 12 ustęp 1 litera i)

i) odpady będą przetwarzane w instalacji, 
która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz 
nie stosuje najlepszych dostępnych technik 
w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy 
zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; 
lub

i) w odpowiednich przypadkach, odpady 
będą przetwarzane w instalacji, która 
uzyskała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
96/61/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli i która nie zarządza odpadami w 
sposób zgodny z tym zezwoleniem, lub

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej wersji projekt jest niezgodny z duchem dyrektywy 96/61/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Przy wydawaniu zezwoleń 
zakładom przetwarzania odpadów podlegającym przepisom wymienionej dyrektywy konieczne 
jest uwzględnienie szeregu różnych specyfikacji, nie tylko najlepszej dostępnej technologii 
(BAT) zalecanej w dokumentach referencyjnych dotyczących takich technologii (dokumentach 
BREF). 

Obowiązek określenia, do jakich specyfikacji powinny stosować się zakłady przetwarzania 
odpadów, a następnie zapewnienia przestrzegania warunków zezwolenia należy do 
właściwych organów udzielających zezwolenia. Dlatego możliwość wniesienia sprzeciwu ze 
względu na brak przestrzegania warunków zezwolenia powinny mieć wyłącznie organy w 
państwie, w którym zlokalizowany jest zakład przetwarzania, a nie organy w państwie wysyłki 
lub tranzytu.
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Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Philippe Busquin

Poprawka 101
Artykuł 12 ustęp 1 litera i)

i) odpady będą przetwarzane w instalacji, 
która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz 
nie stosuje najlepszych dostępnych technik 
w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy 
zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; 
lub

i) odpady będą przetwarzane w instalacji, 
która podlega dyrektywie 96/61/WE 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli i która nie 
zarządza odpadami w sposób zgodny z tym 
zezwoleniem, lub

Or. fr

Uzasadnienie

W obecnej wersji projekt jest niezgodny z duchem dyrektywy 96/61/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Przy wydawaniu zezwoleń 
zakładom przetwarzania odpadów podlegającym przepisom wymienionej dyrektywy konieczne 
jest uwzględnienie szeregu różnych specyfikacji, nie tylko najlepszej dostępnej technologii 
(BAT) zalecanej w dokumentach referencyjnych dotyczących takich technologii (dokumentach 
BREF). 

Obowiązek określenia, do jakich specyfikacji powinny stosować się zakłady przetwarzania 
odpadów, a następnie zapewnienia przestrzegania warunków zezwolenia należy do 
właściwych organów udzielających zezwolenia. Dlatego możliwość wniesienia sprzeciwu ze 
względu na brak przestrzegania warunków zezwolenia powinny mieć wyłącznie organy w 
państwie, w którym zlokalizowany jest zakład przetwarzania, a nie organy w państwie wysyłki 
lub tranzytu.

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 102
Artykuł 12 ustęp 1 litera k)

k) odpady nie zostaną zagospodarowane 
zgodnie z planami gospodarowania 
odpadami sporządzonymi zgodnie z art. 7 
dyrektywy 75/442/EWG, w celu 
zapewnienia wykonania prawnie wiążących 
obowiązków w zakresie odzysku i 
recyklingu, określonych w przepisach 
wspólnotowych.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy art. 7 dyrektywy 75/442/WE nakładają na Państwa Członkowskie obowiązek 
opracowywania planów zagospodarowania odpadów dotyczących ich unieszkodliwienia. 
Natomiast w przypadku procesów odzysku niezbędne jest uwzględnienie wszystkich 
możliwości w zakresie przeprowadzenia tej operacji na terytorium UE, co pozwoli zapobiec 
zakłóceniom w funkcjonowaniu europejskiego rynku wewnętrznego oraz zapewni dostęp 
europejskim przedsiębiorstwom wykorzystującym odpady na potrzeby odzysku. Zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie odzysku odpadów pozwala 
zoptymalizować operacje odzysku oraz ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko 
związane z produkcją i przetwarzaniem odpadów. 

Powyższy artykuł mógłby doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie Państwa Członkowskie 
zmuszone byłyby uzyskać samowystarczalność w zakresie przetwarzania odpadów na 
potrzeby odzysku. To z kolei doprowadziłoby do stworzenia bardzo wielu kosztownych, lecz
jedynie częściowo wykorzystywanych instalacji pozbawionych wszelkich możliwości w 
zakresie łączenia się w sieci instalacji przetwarzania na rynku wewnętrznym.

Prawidłowe stosowanie rozporządzenia o przemieszczaniu odpadów wymaga, by w 
przypadku wszystkich państw podstawy do zgłoszenia sprzeciwu były oparte na tych samych 
europejskich koncepcjach i właściwych rozporządzeniach.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 103
Artykuł 12 ustęp 1 litera k)

k) odpady nie zostaną zagospodarowane 
zgodnie z planami gospodarowania 
odpadami sporządzonymi zgodnie z art. 7 
dyrektywy 75/442/EWG, w celu 
zapewnienia wykonania prawnie wiążących 
obowiązków w zakresie odzysku i 
recyklingu, określonych w przepisach 
wspólnotowych.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy art. 7 dyrektywy 75/442/WE nakładają na Państwa Członkowskie obowiązek 
opracowywania planów zagospodarowania odpadów dotyczących ich unieszkodliwienia. 
Natomiast w przypadku procesów odzysku niezbędne jest uwzględnienie wszystkich 
możliwości w zakresie przeprowadzenia tej operacji na terytorium UE, co pozwoli zapobiec 
zakłóceniom w funkcjonowaniu europejskiego rynku wewnętrznego oraz zapewni dostęp 
europejskim przedsiębiorstwom wykorzystującym odpady na potrzeby odzysku. Zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie odzysku odpadów pozwala 
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zoptymalizować operacje odzysku oraz ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko 
związane z produkcją i przetwarzaniem odpadów. 

Powyższy artykuł mógłby doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie Państwa Członkowskie 
zmuszone byłyby uzyskać samowystarczalność w zakresie przetwarzania odpadów na 
potrzeby odzysku. To z kolei doprowadziłoby do stworzenia bardzo wielu kosztownych, lecz 
jedynie częściowo wykorzystywanych instalacji pozbawionych wszelkich możliwości w 
zakresie łączenia się w sieci instalacji przetwarzania na rynku wewnętrznym.

Prawidłowe stosowanie rozporządzenia o przemieszczaniu odpadów wymaga, by w przypadku 
wszystkich państw podstawy do zgłoszenia sprzeciwu były oparte na tych samych 
europejskich koncepcjach i właściwych rozporządzeniach.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 104
Artykuł 12 ustęp 1 a (nowy)

1a. Zastrzeżenia wymienione w ust. 1 lit. c) 
i g) mogą obowiązywać jedynie do czasu 
wejścia w życie szczególnego 
ustawodawstwa wspólnotowego, jednakże 
nie dłużej niż cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. de

Uzasadnienie

Wymienione w ust. g) kryteria odzysku wymagają zasadniczego wyjaśnienia prawnego. 
Powinno to nastąpić w ramach rewizji ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (dyrektywa 
75/442/EWG, zmieniona dyrektywą 91/156/EWG). Dlatego też należy ograniczyć w czasie 
przyczynę sprzeciwu. 

Art. 12 ust. 1 lit. c) oznacza złamanie zasady rynku wewnętrznego, nieuzasadnione 
szczególnymi wymogami ochrony środowiska naturalnego lub ludzkiego zdrowia. 
Prowadziłoby to do ponownej nacjonalizacji utylizacji odpadów. Wprawdzie wspólne 
stanowisko zasadniczo przewiduje, że zwłaszcza w przypadku odpadów nie można zgłosić 
sprzeciwu, jeśli istnieje odpowiednie ustawodawstwo wspólnotowe. Jednak istnieje 
niebezpieczeństwo, że w przypadku opóźnionego lub tylko niepełnego wprowadzenia 
europejskich wymogów odnośnie do odpadów i surowców wtórnych przyczyna sprzeciwu, o 
której mowa w art. 12 ust. 1 lit. c), prowadziłaby do stałego naruszania zasady rynku 
wewnętrznego. Z tego powodu należy wprowadzić ograniczenie czasowe dla przyczyny 
sprzeciwu.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 105
Artykuł 13 ustęp 1 litera a)

a) odpady mają zasadniczo podobne 
właściwości fizyczne i chemiczne;

a) odpady mają zasadniczo podobne 
właściwości fizyczne i chemiczne; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dodanie przeoczonego spójnika „oraz”, aby wyjaśnić, że warunkiem 
dokonania zgłoszenia ogólnego jest spełnienie wszystkich trzech kryteriów.

Poprawkę złożyli Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 106
Artykuł 13 ustęp 1a (nowy) 

1a. Niezależnie od faktu, że warunki 
określone w ust. 1 lit. b) i c) nie zostały 
spełnione, zgłaszający może dokonać 
zgłoszenia ogólnego obejmującego szereg 
przemieszczeń z jednego lub więcej miejsc, 
jeżeli odpady objęte są zakresem 
wspólnotowych przepisów o 
odpowiedzialności producenta (na przykład 
zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE). 
Zgłaszający może objąć ogólnym 
zgłoszeniem wszystkie przemieszczenia 
przeznaczone do przejściowego odzysku, a 
przepisów art. 15 nie stosuje się. 

Or. en

Uzasadnienie

Według niektórych szacunków, tylko w związku z wdrożeniem dyrektywy 2002/96/WE w 
sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) w całej UE 
niezbędnych będzie wydanie co roku 2,5 mln pisemnych zezwoleń na przemieszczenia WEEE. 

Powyższa poprawka służy wprowadzeniu ułatwień przy transporcie takich odpadów, 
zapewniając możliwość przedłożenia ogólnego zgłoszenia oraz znosząc wymóg identycznej 
instalacji odbiorczej w państwie przeznaczenia i trasy przemieszczenia. W miejsce tego 
przedstawiciele upoważnionego systemu zbiórki mogliby dokonywać ogólnego zgłoszenia w 
Państwie Członkowskim, do którego zamierzają przemieścić odpady, obejmującego wszystkie 
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miejsca odbioru przewidziane w tym Państwie Członkowskim. Istniałaby przy tym możliwość 
żądania przez właściwe organy dodatkowych informacji odnośnie dokonanego zgłoszenia, 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Niektóre przemieszczenia odpadów będące przedmiotem wspólnotowych inicjatyw w zakresie 
odpowiedzialności producenta, takie jak WEEE mogą zostać wydzielone lub połączone przed 
przemieszczeniem w celu przeprowadzenia ich ostatecznego odzysku, a zgłaszający powinien 
mieć możliwość uwzględnienia tych przemieszczeń przeznaczonych do odzysku przejściowego 
w zgłoszeniu ogólnym.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 107
Artykuł 13 ustęp 3

3. Zainteresowane właściwe organy mogą 
uzależnić swoją zgodę na skorzystanie z 
procedury zgłoszenia ogólnego od 
późniejszego dostarczenia im dodatkowych 
informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4 
akapit drugi pkt 2) i 3).

3. Zainteresowane właściwe organy mogą 
uzależnić swoją zgodę na skorzystanie z 
zgłoszenia ogólnego od późniejszego 
dostarczenia im dodatkowych informacji i 
dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi 
pkt 2) i 3).

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści art. 4, art. 6 ust. 8, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 2 i art. 16, w których 
używany jest termin „zgłoszenie ogólne”. Nie ma natomiast „procedury zgłoszenia 
ogólnego”.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 108
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy) 

3a. Jeżeli producent dobrowolnie 
podejmuje się odbioru odpadów, stosuje się 
następujące przepisy:
a) zgłoszenie ogólne jest ważne dla systemu 
kodowania odpadów, wszystkich wytwórców 
odpadów w danym Państwie Członkowskim 
oraz maksymalnie 250 ton odpadów na 
jednego wytwórcę odpadów rocznie.
b) producent przedstawia zezwolenie na 
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tranzyt ważne we wszystkich państwach 
tranzytu.
c) producent przedkłada właściwym 
organom roczny wykaz zawierający listę 
wszystkich wytwórców odpadów.
d) właściwy organ miejsca przeznaczenia 
nadzoruje prawidłowe unieszkodliwienie 
odpadów, które zostały dobrowolnie 
odebrane.
e) na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 4 
zdanie czwarte, wytwórca może również 
przedłożyć na żądanie odpowiedniego 
właściwego organu, umowę dostawy 
zawartą przez producenta z wytwórcą 
odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na rosnące znaczenie kwestii odpowiedzialności ponoszonej przez producenta w 
ramach polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska, należy wprowadzić możliwość 
dobrowolnego odbioru zużytych produktów w ramach procedury zgłoszenia ogólnego. 
Pozwoli to na ograniczenie biurokracji oraz umożliwi producentom odbiór zużytych 
produktów, czyli działanie, które dotychczas było niewykonalne z przyczyn ekonomicznych. 
(dawna poprawka 99, przyjęta na posiedzeniu plenarnym).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 109
Artykuł 15 ustęp 1 litera d)

d) Najszybciej jak to możliwe i nie później 
niż w terminie 30 dni od zrealizowania 
operacji przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania oraz nie później niż w 
terminie jednego roku kalendarzowego od 
otrzymania odpadów lub w krótszym 
terminie, zgodnie z art. 9 ust. 7, odbiorca 
lub prowadzący instalację, w której 
przeprowadzono tę operację wyda na własną 
odpowiedzialność zaświadczenie 
potwierdzające wykonanie operacji 
przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwienia.

d) Najszybciej jak to możliwe i nie później 
niż w terminie 30 dni od zrealizowania 
operacji przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania oraz nie później niż w 
terminie jednego roku kalendarzowego od 
otrzymania odpadów lub w krótszym 
terminie, zgodnie z art. 9 ust. 7, prowadzący 
instalację, w której przeprowadzono tę 
operację wyda na własną odpowiedzialność 
zaświadczenie potwierdzające wykonanie 
operacji przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwienia.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 110
Artykuł 16 ustęp 1 litera c)

c) Dokumenty dołączane do każdego 
transportu: Zgłaszający zachowuje kopię 
dokumentu przesyłania. Każdemu 
transportowi towarzyszy dokument 
przesyłania oraz dokument zgłoszeniowy 
zawierający pisemne zgody oraz warunki 
określone przez zainteresowane właściwe 
organy. Dokument przesyłania zachowuje 
odbiorca.

c) Dokumenty dołączane do każdego 
transportu: Zgłaszający zachowuje kopię 
dokumentu przesyłania. Każdemu 
transportowi towarzyszy dokument 
przesyłania oraz dokument zgłoszeniowy 
zawierający pisemne zgody oraz warunki 
określone przez zainteresowane właściwe 
organy. Dokument przesyłania zachowuje 
prowadzący instalację odbierającą odpady

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 111
Artykuł 16 ustęp 1 litera d)

d) Pisemne potwierdzenie otrzymania 
odpadów przez odbiorcę: Odbiorca
zobowiązany jest do przekazania pisemnego 
potwierdzenia otrzymania odpadów w 
terminie trzech dni od ich odbioru.

d) Pisemne potwierdzenie otrzymania 
odpadów przez prowadzącego instalację:
Prowadzący instalację zobowiązany jest do 
przekazania pisemnego potwierdzenia 
otrzymania odpadów w terminie trzech dni 
od ich odbioru.

Powyższe potwierdzenie jest wpisywane lub 
dołączane do dokumentu przesyłania.

Powyższe potwierdzenie jest wpisywane lub 
dołączane do dokumentu przesyłania.

Odbiorca przesyła podpisane kopie 
dokumentu przesyłania zawierające 

Wymieniony prowadzący instalację przesyła 
podpisane kopie dokumentu przesyłania 
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powyższe potwierdzenie zgłaszającemu oraz 
zainteresowanym właściwym organom.

zawierające powyższe potwierdzenie 
zgłaszającemu oraz zainteresowanym 
właściwym organom.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 112
Artykuł 16 ustęp 1 litera e)

e) Zaświadczenie odbiorcy o ostatecznym 
odzysku lub unieszkodliwieniu: Najszybciej 
jak to możliwe, ale nie później niż w 
terminie 30 dni od zakończenia operacji 
ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia 
oraz nie później niż w terminie roku
kalendarzowego od otrzymania odpadów lub 
w krótszym terminie zgodnie z art. 9 ust. 7, 
odbiorca albo prowadzący instalację, w 
której dokonano tej operacji wystawia na 
własną odpowiedzialność zaświadczenie 
potwierdzające, że został wykonany 
ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie 
odpadów.

e) Zaświadczenie prowadzącego instalację o 
ostatecznym odzysku lub unieszkodliwieniu:
Najszybciej jak to możliwe, ale nie później 
niż w terminie 30 dni od zakończenia 
operacji ostatecznego odzysku lub 
unieszkodliwienia oraz nie później niż w 
terminie roku kalendarzowego od 
otrzymania odpadów lub w krótszym 
terminie zgodnie z art. 9 ust. 7, prowadzący 
instalację, w której dokonano tej operacji 
wystawia na własną odpowiedzialność 
zaświadczenie potwierdzające, że został 
wykonany ostateczny odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów.

Powyższe zaświadczenie zostanie wpisane 
lub dołączone do dokumentu przesyłania.

Powyższe zaświadczenie zostanie wpisane 
lub dołączone do dokumentu przesyłania.

Odbiorca przesyła podpisane kopie 
dokumentu przesyłania zawierające 
powyższe zaświadczenie zgłaszającemu oraz 
zainteresowanym właściwym organom.

Wymieniony prowadzący instalację przesyła 
podpisane kopie dokumentu przesyłania 
zawierające powyższe zaświadczenie 
zgłaszającemu oraz zainteresowanym 
właściwym organom.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c).
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Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka113
Artykuł 18 ustęp 1 część wprowadzająca 

1. W przypadku odpadów określonych w art. 
3 ust. 2 i 4, które mają zostać przesłane z 
jednego Państwa Członkowskiego do 
innego lub w tranzycie przez jedno lub 
więcej innych Państw Członkowskich
należy dopełnić następujących wymogów 
proceduralnych:

1. W przypadku odpadów określonych w art. 
3 ust. 2 i 4, które mają zostać przesłane 
należy dopełnić następujących wymogów 
proceduralnych:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka polega na skreśleniu niepotrzebnego tekstu. To, jakie odpady podlegają przepisom 
art. 18 ust. 1 jasno wynika już z zakresu objętego art. 1 ust. 2 oraz definicji przemieszczenia 
zawartej w art. 2 pkt. 34. Skreślonego tekstu brakuje także w art. 3 ust. 1 lub art. 4, a więc w 
odniesieniu do procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 114
Artykuł 18 ustęp 2 akapit 2

Osoba, która organizuje przemieszczanie 
lub odbiorca przedstawia kopię powyższej 
umowy na żądanie zainteresowanego 
właściwego organu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ właściwy organ nie otrzymuje żadnych dokumentów przed przemieszczeniem 
odpadów w celu przetworzenia, zgodnie z załącznikiem III, nie ma potrzeby przedkładania 
umowy. (dawna poprawka 105 przyjęta na posiedzeniu plenarnym).

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 115
Artykuł 18 ustęp 4
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4. Informacje, o których mowa w ust. 1 są 
traktowane jako poufne zgodnie z 
przepisami wspólnotowymi i krajowymi.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 
mogą zostać objęte wymogami dotyczącymi 
poufności zgodnie z przepisami 
wspólnotowymi i krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Rada wprowadziła nadmiernie restrykcyjny zapis odnośnie poufności. Zebrane przez Państwa 
Członkowskie informacje o handlu odpadami nie powinny być uznawane w każdym przypadku 
lub w całości za poufne.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 116
Artykuł 20 ustęp 1

1. Wszystkie dokumenty przesłane do 
właściwych organów lub przez te organy są 
przechowywane przez właściwe organy, 
zgłaszającego i odbiorcę na terytorium 
Wspólnoty przez okres przynajmniej trzech 
lat od daty rozpoczęcia przemieszczania.

1. Wszystkie dokumenty przesłane do 
właściwych organów lub przez te organy są 
przechowywane przez właściwe organy, 
zgłaszającego, odbiorcę i prowadzącego 
instalację odbierającą odpady na terytorium 
Wspólnoty przez okres przynajmniej trzech 
lat od daty rozpoczęcia przemieszczania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 117
Artykuł 20 ustęp 2

2. Osoba, która zorganizowała 
przemieszczanie oraz odbiorca przechowują 
na terytorium Wspólnoty informacje 
przekazane zgodnie z art. 18 ust. 1 przez 
okres przynajmniej trzech lat od daty 
rozpoczęcia przemieszczania.

2. Osoba, która zorganizowała 
przemieszczanie, odbiorca oraz prowadzący 
instalację odbierającą odpady przechowują 
na terytorium Wspólnoty informacje 
przekazane zgodnie z art. 18 ust. 1 przez 
okres przynajmniej trzech lat od daty 
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rozpoczęcia przemieszczania. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 118
Artykuł 21 ustęp 8

8. Obowiązek zgłaszającego oraz 
subsydiarny obowiązek państwa wysyłki 
dotyczący odbioru odpadów z powrotem lub 
zorganizowania alternatywnego odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów wygasa w 
momencie wystawienia przez odbiorcę
zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. 
e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 
15 lit. e), potwierdzającego, że odpady 
zostały poddane ostatecznemu odzyskowi 
lub unieszkodliwieniu. W przypadku 
przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwienia, o których mowa w art. 6 
ust. 6, subsydiarny obowiązek państwa 
wysyłki wygasa w momencie, w którym 
odbiorca wystawił zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 15 lit. d).

8. Obowiązek zgłaszającego oraz 
subsydiarny obowiązek państwa wysyłki 
dotyczący odbioru odpadów z powrotem lub 
zorganizowania alternatywnego odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów wygasa w 
momencie wystawienia przez prowadzącego 
instalację zaświadczenia, o którym mowa w 
art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich 
przypadkach, w art. 15 lit. e), 
potwierdzającego, że odpady zostały 
poddane ostatecznemu odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu. W przypadku 
przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwienia, o których mowa w art. 6 
ust. 6, subsydiarny obowiązek państwa 
wysyłki wygasa w momencie, w którym 
prowadzący instalację wystawił 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 15 lit. 
d).

Jeżeli odbiorca wystawił zaświadczenie o 
odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów w 
sposób, który spowodował, że 
przemieszczanie zostało uznane za 
nielegalne, czego konsekwencją jest 
zwolnienie gwarancji finansowej, stosują się 
przepisy art. 23 ust. 3 i art. 24 ust. 2.

Jeżeli prowadzący instalację wystawił 
zaświadczenie o odzysku lub 
unieszkodliwieniu odpadów w sposób, który 
spowodował, że przemieszczanie zostało 
uznane za nielegalne, czego konsekwencją 
jest zwolnienie gwarancji finansowej, 
stosują się przepisy art. 23 ust. 3 i art. 24 ust. 
2.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 119
Artykuł 23 ustęp 6

6. W przypadkach przejściowego odzysku 
lub unieszkodliwienia, o których mowa w 
art. 6 ust. 6, jeżeli nielegalne 
przemieszczanie zostało ujawnione po 
dokonaniu przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwienia, ciążący na państwie 
wysyłki subsydiarny obowiązek odbioru 
odpadów lub zorganizowania ich innego 
odzysku lub unieszkodliwienia wygasa w 
momencie, w którym odbiorca wystawił 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 15 lit. 
d).

6. W przypadkach przejściowego odzysku 
lub unieszkodliwienia, o których mowa w 
art. 6 ust. 6, jeżeli nielegalne 
przemieszczanie zostało ujawnione po 
dokonaniu przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwienia, ciążący na państwie 
wysyłki subsydiarny obowiązek odbioru 
odpadów lub zorganizowania ich innego 
odzysku lub unieszkodliwienia wygasa w 
momencie, w którym prowadzący instalację
wystawił zaświadczenie, o którym mowa w 
art. 15 lit. d).

Jeżeli odbiorca wystawił zaświadczenie o 
dokonaniu odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów w sposób, który spowodował, że 
przemieszczanie zostało uznane za 
nielegalne, czego konsekwencją było 
zwolnienie gwarancji finansowej, stosuje się 
postanowienia ust. 3 i art. 24 ust. 2.

Jeżeli prowadzący instalację wystawił 
zaświadczenie o dokonaniu odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów w sposób, który 
spowodował, że przemieszczanie zostało 
uznane za nielegalne, czego konsekwencją 
było zwolnienie gwarancji finansowej, 
stosuje się postanowienia ust. 3 i art. 24 ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 120
Artykuł 25 ustęp 4

4. Za porozumieniem zainteresowanych 4. Za porozumieniem zainteresowanych 
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właściwych organów i zgłaszającego, 
wymiana informacji i dokumentów 
określonych w ust. 1 może następować w 
drodze elektronicznej wymiany danych 
opatrzonych podpisem elektronicznym lub 
elektronicznie uwierzytelnionych, zgodnie z 
dyrektywą 1999/93 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 
1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w 
zakresie podpisów elektronicznych1, albo 
przy użyciu innego porównywalnego 
systemu autentyfikacji elektronicznej 
zapewniającego taki sam poziom 
bezpieczeństwa. W takich przypadkach 
można dokonać ustaleń organizacyjnych 
dotyczących przepływu wymienianych 
danych elektronicznych.

właściwych organów i zgłaszającego, 
wymiana informacji i dokumentów 
określonych w ust. 1 może następować w 
drodze elektronicznej wymiany danych 
opatrzonych podpisem elektronicznym lub 
elektronicznie uwierzytelnionych, zgodnie z 
dyrektywą 1999/93 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 
1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w 
zakresie podpisów elektronicznych, albo 
przy użyciu innego porównywalnego 
systemu autentyfikacji elektronicznej 
zapewniającego taki sam poziom 
bezpieczeństwa. W takich przypadkach 
można dokonać ustaleń organizacyjnych 
dotyczących przepływu wymienianych 
danych elektronicznych, zwłaszcza w 
odniesieniu do dróg przekazu

Or. de

Uzasadnienie

System elektroniczny zostaje wprowadzony w celu zwiększenia efektywności administracji i 
uproszczenia procedury postępowania dla zgłaszającego. Funkcjonowanie systemu 
zgłaszania przy pomocy elektronicznej wymiany danych można zagwarantować tylko wtedy, 
gdy system ten zostanie bez wyjątku wdrożony przez wszystkich zainteresowanych.

Ponadto elektroniczna wymiana danych wymaga ustalenia i przestrzegania –
standaryzowanych lub uzgodnionych – organizacyjnych i technicznych założeń 
elektronicznego przetwarzania danych. Z uwagi na efektywność, techniczne możliwości 
wdrożenia oraz koszty niezbędna może się okazać modyfikacja przewidzianych procesów 
przebiegu. (zgodnie ze specyfikacją projektu EUDIN – European Data Interchange for Waste 
Notification Systems (Europejska wymiana danych w celu powiadamiania o odpadach)–
pomiędzy Niemcami, Holandią, Belgią i Austrią). Uzupełnienie tekstu ma na celu wyjaśnienie 
sprawy.

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 121
Artykuł 27 ustęp 3

3. Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca 
przeznaczenia nie mogą dojść do 

3. Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca 
przeznaczenia nie mogą dojść do 

  
1 Dz.U. L 13 z 19.01.2000, str. 12.
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porozumienia w zakresie zaklasyfikowania 
zgłoszonej operacji przetwarzania odpadów 
jako odzysku lub unieszkodliwienia, stosuje 
się przepisy dotyczące unieszkodliwiania.

porozumienia w zakresie zaklasyfikowania 
zgłoszonej operacji przetwarzania odpadów 
jako odzysku lub unieszkodliwienia,
właściwe organy składają do spotkania 
korespondentów określonego w art. 56 
wniosek o dokonanie klasyfikacji w celu 
uzgodnienia klasyfikacji danej operacji. Do 
czasu spotkania korespondentów stosuje się 
przepisy dotyczące unieszkodliwiania. 

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja jednego z organów o zaklasyfikowaniu danej operacji jako unieszkodliwienia 
mogłaby oznaczać zablokowanie przemieszczenia na długi okres, gdyby, zgodnie z propozycją 
Rady, kwestia musiała zostać poddana pod rozstrzygnięcie Sądu Pierwszej Instancji.

W przypadku braku porozumienia możliwość złożenia wniosku do spotkania korespondentów 
przyczyniłaby się do znacznego skrócenia czasu niezbędnego do znalezienia rozwiązania. 
Doprowadziłoby to również do znacznego ograniczenia niepewności prawnej oraz 
potencjalnego wzrostu liczby spraw wnoszonych do Sądu Pierwszej Instancji.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 122
Artykuł 27 ustęp 3

3. Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca 
przeznaczenia nie mogą dojść do 
porozumienia w zakresie zaklasyfikowania 
zgłoszonej operacji przetwarzania odpadów 
jako odzysku lub unieszkodliwienia, stosuje 
się przepisy dotyczące unieszkodliwiania.

3. Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca 
przeznaczenia nie mogą dojść do 
porozumienia w zakresie zaklasyfikowania 
zgłoszonej operacji przetwarzania odpadów 
jako odzysku lub unieszkodliwienia, 
decyduje opinia organów miejsca 
przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku braku porozumienia pierwszeństwo miały 
przepisy dotyczące unieszkodliwienia, zamiast przyczynić się do rozstrzygnięcia problemu 
jeszcze go pogorszy. Przepis ten mógłby być wykorzystywany przez organy wysyłki do 
traktowania w sposób uprzywilejowany lokalnych zakładów unieszkodliwiania odpadów, na 
szkodę zakładów odzysku zlokalizowanych poza państwem pochodzenia odpadów.



AM\579991PL.doc 47/70 PE 362.657v01-00

PL

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka123
Artykuł 30 część wprowadzająca 

Jeżeli przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia ma 
miejsce w obrębie Wspólnoty, co obejmuje 
także przemieszczenia pomiędzy dwiema 
miejscowościami w tym samym Państwie 
Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub 
kilka państw trzecich, właściwy organ 
wysyłki, obok realizacji innych obowiązków 
wynikających z niniejszego tytułu, 
zobowiązany jest skierować do właściwych 
organów w państwach trzecich zapytanie, 
czy zamierzają one przesłać swoją pisemną 
zgodę na planowane przemieszczanie:

Jeżeli przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia ma 
miejsce w obrębie Wspólnoty, z tranzytem 
przez jedno lub kilka państw trzecich, 
właściwy organ wysyłki, obok realizacji 
innych obowiązków wynikających z 
niniejszego tytułu, zobowiązany jest 
skierować do właściwych organów w 
państwach trzecich zapytanie, czy 
zamierzają one przesłać swoją pisemną 
zgodę na planowane przemieszczanie:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka polega na skreśleniu niepotrzebnego tekstu. Z zakresu przepisów art. 1 ust. 2 lit. a) 
i aa), jak również definicji przemieszczenia zawartej w art. 2 pkt. 34 jasno wynika, że zakres 
art. 30 obejmuje także przemieszczenia między dwiema miejscowościami w tym samym 
Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich. Skreślonego 
tekstu brakuje także w tytule II rozdziale I, np. w art. 4 akapicie pierwszym.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 124
Artykuł 31 ustęp 1

1. Jeżeli przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do odzysku ma miejsce w 
granicach Wspólnoty, co obejmuje także 
przemieszczenia pomiędzy dwiema 
miejscowościami w tym samym Państwie 
Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub 
kilka państw trzecich, których nie 
obowiązuje decyzja OECD, stosuje się art. 
30.

1. Jeżeli przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do odzysku ma miejsce w 
granicach Wspólnoty, z tranzytem przez 
jedno lub kilka państw trzecich, których nie 
obowiązuje decyzja OECD, stosuje się art. 
30.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka polega na skreśleniu niepotrzebnego tekstu.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka125
Artykuł 31 ustęp 2

2. Jeżeli przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do odzysku ma miejsce w 
granicach Wspólnoty, co obejmuje także 
przemieszczenia pomiędzy dwiema 
miejscowościami w tym samym Państwie 
Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub 
kilka państw trzecich, które obowiązuje 
decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. 
9 może być wyrażona w sposób milczący i 
w przypadku, gdy nie został zgłoszony 
sprzeciw ani zastrzeżone warunki, 
przemieszczanie może rozpocząć się po 
upływie 30 dni od wysłania potwierdzenia 
przyjęcia przez właściwy organ miejsca 
przeznaczenia zgodnie z art. 8.

2. Jeżeli przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do odzysku ma miejsce w 
granicach Wspólnoty, z tranzytem przez 
jedno lub kilka państw trzecich, które 
obowiązuje decyzja OECD, zgoda, o której 
mowa w art. 9 może być wyrażona w sposób 
milczący i w przypadku, gdy nie został 
zgłoszony sprzeciw ani zastrzeżone warunki, 
przemieszczanie może rozpocząć się po
upływie 30 dni od wysłania potwierdzenia 
przyjęcia przez właściwy organ miejsca 
przeznaczenia zgodnie z art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka polega na skreśleniu niepotrzebnego tekstu.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 126
Artykuł 34 ustęp 3 litera e)

e) jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której 
odpady opuściły terytorium Wspólnoty 
właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie 
otrzyma informacji od odbiorcy o przyjęciu 
odpadów, niezwłocznie zawiadamia o tym 
właściwy organ miejsca przeznaczenia; oraz

e) jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której 
odpady opuściły terytorium Wspólnoty 
właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie 
otrzyma informacji od prowadzącego 
instalację o przyjęciu odpadów, 
niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy 
organ miejsca przeznaczenia; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. (Zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 127
Artykuł 34 ustęp 3 litera f)

f) umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 
4) i w art. 5 stanowi, że: 

f) umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 
4) i w art. 5 stanowi, że: 

i) jeżeli odbiorca wyda nieprawidłowe 
zaświadczenie o unieszkodliwieniu, którego 
skutkiem będzie zwolnienie gwarancji 
finansowej, poniesie on koszty wynikające z 
obowiązku zwrócenia odpadów na obszar 
podlegający właściwości właściwego organu 
wysyłki oraz ich odzysku lub 
unieszkodliwienia w inny, racjonalny 
ekologicznie sposób;

i) jeżeli prowadzący instalację wyda 
nieprawidłowe zaświadczenie o 
unieszkodliwieniu, którego skutkiem będzie 
zwolnienie gwarancji finansowej, odbiorca 
poniesie koszty wynikające z obowiązku 
zwrócenia odpadów na obszar podlegający 
właściwości właściwego organu wysyłki 
oraz ich odzysku lub unieszkodliwienia w 
inny, racjonalny ekologicznie sposób;

ii) w terminie trzech dni od przyjęcia 
odpadów do unieszkodliwienia, odbiorca
wysyła zgłaszającemu i zainteresowanym 
właściwym organom podpisane kopie 
wypełnionego dokumentu przesyłania, z 
wyjątkiem zaświadczenia o 
unieszkodliwieniu, określonego w 
podpunkcie iii); oraz

ii) w terminie trzech dni od przyjęcia 
odpadów do unieszkodliwienia, prowadzący 
instalację wysyła zgłaszającemu i 
zainteresowanym właściwym organom 
podpisane kopie wypełnionego dokumentu 
przesyłania, z wyjątkiem zaświadczenia o 
unieszkodliwieniu, określonego w 
podpunkcie iii); oraz

iii) możliwie najszybciej i przed upływem 
30 dni od dokonania unieszkodliwienia oraz 
nie później niż w terminie roku 
kalendarzowego od przyjęcia odpadów, 
odbiorca na własną odpowiedzialność 
zaświadcza o dokonaniu unieszkodliwienia i 
przesyła zgłaszającemu oraz 
zainteresowanym właściwym organom 
podpisane kopie dokumentu przesyłania 
zawierającego to zaświadczenie.

iii) możliwie najszybciej i przed upływem 
30 dni od dokonania unieszkodliwienia oraz
nie później niż w terminie roku 
kalendarzowego od przyjęcia odpadów, 
prowadzący instalację na własną 
odpowiedzialność zaświadcza o dokonaniu 
unieszkodliwienia i przesyła zgłaszającemu 
oraz zainteresowanym właściwym organom 
podpisane kopie dokumentu przesyłania 
zawierającego to zaświadczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
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dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 128
Artykuł 37 ustęp 3 litera d)

d) jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której 
odpady opuściły terytorium Wspólnoty, 
właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie 
otrzyma informacji od odbiorcy o przyjęciu 
odpadów, niezwłocznie zawiadamia on o 
tym właściwy organ miejsca przeznaczenia; 
oraz 

d) jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której 
odpady opuściły terytorium Wspólnoty, 
właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie 
otrzyma informacji od prowadzącego 
instalację o przyjęciu odpadów, 
niezwłocznie zawiadamia on o tym 
właściwy organ miejsca przeznaczenia; oraz 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 129
Artykuł 37 ustęp 3 litera e)

e) umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 
4) i art. 5 stanowi, że:

e) umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 
4) i art. 5 stanowi, że:

i) jeżeli odbiorca wyda nieprawidłowe 
zaświadczenie o odzysku, którego skutkiem 
będzie zwolnienie gwarancji finansowej, 
ponosi on koszty wynikające z obowiązku 
zwrócenia odpadów na obszar podlegający 
właściwości właściwego organu wysyłki 
oraz koszty ich odzysku lub 
unieszkodliwienia w inny, racjonalny 
ekologicznie sposób;

i) jeżeli prowadzący wyda nieprawidłowe 
zaświadczenie o odzysku, którego skutkiem 
będzie zwolnienie gwarancji finansowej, 
odbierający ponosi koszty wynikające z 
obowiązku zwrócenia odpadów na obszar 
podlegający właściwości właściwego organu 
wysyłki oraz koszty ich odzysku lub 
unieszkodliwienia w inny, racjonalny 
ekologicznie sposób;

ii) w terminie trzech dni od przyjęcia 
odpadów do odzysku, odbiorca wysyła 
zgłaszającemu i zainteresowanym 
właściwym organom podpisane kopie 
wypełnionego dokumentu przesyłania, z 
wyjątkiem zaświadczenia o odzysku 

ii) ii) w terminie trzech dni od przyjęcia 
odpadów do odzysku, prowadzący instalację
wysyła zgłaszającemu i zainteresowanym 
właściwym organom podpisane kopie 
wypełnionego dokumentu przesyłania, z 
wyjątkiem zaświadczenia o odzysku 
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określonego w podpunkcie iii); oraz określonego w podpunkcie iii); oraz
iii) możliwie najszybciej, przed upływem 30 
dni od dokonania odzysku i nie później niż 
w terminie roku kalendarzowego od 
przyjęcia odpadów, odbiorca na własną 
odpowiedzialność zaświadcza o dokonaniu 
odzysku i przesyła zgłaszającemu oraz 
zainteresowanym właściwym organom 
podpisane kopie dokumentu przesyłania 
zawierające to zaświadczenie. 

iii) możliwie najszybciej, przed upływem 30 
dni od dokonania odzysku i nie później niż 
w terminie roku kalendarzowego od 
przyjęcia odpadów, prowadzący instalację
na własną odpowiedzialność zaświadcza o 
dokonaniu odzysku i przesyła zgłaszającemu 
oraz zainteresowanym właściwym organom 
podpisane kopie dokumentu przesyłania 
zawierające to zaświadczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 130
Artykuł 37 ustęp 3 litera e) punkt ii)

ii) w terminie trzech dni od przyjęcia 
odpadów do odzysku, odbiorca wysyła 
zgłaszającemu i zainteresowanym 
właściwym organom podpisane kopie 
wypełnionego dokumentu przesyłania, z 
wyjątkiem zaświadczenia o odzysku 
określonego w podpunkcie iii); oraz

(Poprawka nie dotyczy wersji polskiej)

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści art. 15 lit. c), art. 16 lit. d) oraz art. 34 ust. 3 lit. f) pkt. ii).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 131
Artykuł 46 ustęp 1 litera b)

b) niezwłocznie po tym, jak odpady 
opuszczą terytorium Wspólnoty, urząd celny 

(Poprawka nie dotyczy wersji polskiej)
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wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła 
opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania 
właściwym organom tranzytu we 
Wspólnocie, zaznaczając, że odpady 
opuściły terytorium Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści art. 34 ust. 3 lit. d), art. 37 ust. 3 lit. c) oraz art. 41 ust. 3 lit. d).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 132
Artykuł 47 ustęp 2 litera b)

b) niezwłocznie po tym jak odpady opuszczą 
terytorium Wspólnoty, urząd celny 
wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła 
opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania 
właściwemu organowi tranzytu we 
Wspólnocie, zaznaczając, że odpady 
opuściły terytorium Wspólnoty.

b) niezwłocznie po tym jak odpady opuszczą 
terytorium Wspólnoty, urząd celny 
wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła 
opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania 
właściwemu(ym) organowi(om) tranzytu we 
Wspólnocie, zaznaczając, że odpady 
opuściły terytorium Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści art. 34 ust. 3 lit. d), art. 37 ust. 3 lit. c), art. 41 ust. 3 lit. d) oraz art. 
46 lit.b).

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 133
Artykuł 49 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie w ramach 
środków wykonawczych do niniejszego 
rozporządzenia mogą przewidzieć między 
innymi inspekcje w instalacjach i 
przedsiębiorstwach zgodnie z art. 13 
dyrektywy 75/442/EWG oraz kontrole na 
miejscu w zakresie przemieszczania 
odpadów lub związanego z nim odzysku 

2. Państwa Członkowskie w ramach 
środków wykonawczych do niniejszego 
rozporządzenia przewidują między innymi 
inspekcje w instalacjach i 
przedsiębiorstwach zgodnie z art. 13 
dyrektywy 75/442/EWG oraz kontrole na 
miejscu w zakresie przemieszczania 
odpadów lub związanego z nim odzysku 
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albo unieszkodliwiania. albo unieszkodliwiania.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym problemem dotyczącym niniejszego rozporządzenie jest zapewnienie jego 
prawidłowego egzekwowania. Dlatego należy wprowadzić bardziej restrykcyjne zapisy.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 134
Artykuł 49 ustęp 3 litera b)

b) w miejscu przeznaczenia, z udziałem 
odbiorcy;

b) w miejscu przeznaczenia, z udziałem 
odbiorcy lub prowadzącego instalację;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności (zob. uzasadnienie do poprawki 
dotyczącej art. 5 ust. 3 lit. c)).

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka135
Artykuł 49 ustęp 4

4. Kontrole mogą obejmować sprawdzanie 
dokumentów, potwierdzenie tożsamości 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
bezpośrednią kontrolę odpadów.

4. Kontrole obejmują sprawdzanie 
dokumentów, potwierdzenie tożsamości 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
bezpośrednią kontrolę odpadów. Państwa 
Członkowskie poddają kontroli co najmniej 
3% przemieszczeń na swoim terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić wprowadzanie obowiązku poddawania kontroli przynajmniej 3% 
przemieszczeń, ponieważ jest to jedyna metoda zapewnienia ścisłego przestrzegania 
przepisów. Przemieszczenia odpadów są bowiem operacjami stwarzającymi zagrożenie dla 
środowiska naturalnego.
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Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 136
Artykuł 50 ustęp 4a (nowy) 

4a. Właściwy organ państwa wywozu lub 
przywozu podaje do wiadomości publicznej, 
przykładowo za pośrednictwem Internetu, 
wszystkie jawne (w świetle właściwych 
przepisów krajowych i wspólnotowych) 
informacje uzyskane z otrzymanych lub 
zatwierdzonych zgłoszeń przemieszczeń, 
pism o wyrażeniu zgody oraz wszelkiej 
dołączonej dokumentacji 30 dni po 
otrzymaniu takich zgłoszeń.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące przemieszczeń odpadów powinny być dostępne. Zasada ta jest zgodna z 
przepisami Konwencji z Aarhus, jak również dyrektywą w sprawie swobody dostępu do 
informacji o środowisku. Jeżeli określone materiały uznawane są w świetle przepisów 
wspólnotowych lub krajowych za poufne, można ich nie ujawniać. Poprawka przywraca treść 
poprawki 66 z pierwszego czytania w celu rozstrzygnięcia kwestii poufności danych.

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 137
Artykuł 56

Na żądanie Państw Członkowskich lub w 
razie potrzeby Komisja odbywa okresowo 
spotkania z korespondentami w celu 
wspólnego przeanalizowania kwestii 
powstałych w związku ze stosowaniem 
niniejszego rozporządzenia.

Na żądanie Państw Członkowskich lub w 
razie potrzeby Komisja odbywa okresowo 
spotkania z korespondentami w celu 
wspólnego przeanalizowania kwestii 
powstałych w związku ze stosowaniem 
niniejszego rozporządzenia. Do udziału w 
takich spotkaniach zapraszane są właściwe 
organizacje pozarządowe.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa poprawka służy zapewnieniu organizacjom pozarządowym możliwości udziału w 
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spotkaniach korespondentów organizowanych przez Komisję na wezwanie Państw 
Członkowskich.

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 138
Artykuł 57 ustęp 1 litera b)

b) niesklasyfikowane rodzaje odpadów 
mogą być na zasadach tymczasowych 
włączane do załączników IIIB, IV lub V do 
czasu podjęcia decyzji w sprawie włączenia 
ich do odpowiednich aneksów Konwencji 
Bazylejskiej lub do decyzji OECD;

b) niesklasyfikowane rodzaje odpadów 
powinny być, na zasadach tymczasowych,
traktowane i zagospodarowywane tak, jak 
gdyby były wyszczególnione w załącznikach 
IV i V podczas oczekiwania na decyzję w 
sprawie włączenia ich do odpowiednich 
aneksów Konwencji Bazylejskiej lub do 
decyzji OECD albo wykazu odpadów UE;

Or. en

Uzasadnienie

Za istotny priorytet polityczny należy uznać skreślenie nowego załącznika IIIB 
wprowadzonego przez Radę. Niniejsza poprawka wprowadza zmiany w tekście art. 57, który 
opisuje załączniki oraz metody ich wykorzystania. Zamiast procedury proponowanej przez 
Radę, która może umożliwić dodanie niesklasyfikowanych odpadów do załącznika IIIB 
(zawierającego wykaz odpadów innych niż niebezpieczne), proponujemy przyjęcie ostrożnego 
podejścia i przejściowe traktowanie odpadów (do czasu, gdy zostanie wykazane, że NIE są 
niebezpieczne), tak, jak gdyby figurowały w załączniku IV i V (zawierających wykaz odpadów 
niebezpiecznych). 

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 139
Artykuł 59 ustęp 2

2. W terminie pięciu lat od .... Komisja
dokona przeglądu stosowania art. 12 ust. 1 
lit. c), obejmującego jego wpływ na ochronę 
środowiska oraz funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W razie potrzeby, 
przeglądowi towarzyszyć będzie 
przedstawienie odpowiednich propozycji 
zmiany tego przepisu.

2. W terminie czterech lat od .... Parlament 
Europejski i Rada, działając na podstawie 
wniosku Komisji, dokonują przeglądu
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 
przyjętą w przyszłości ramową dyrektywą w 
sprawie odpadów.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja Europejska przedstawi wkrótce projekt ramowej dyrektywy w sprawie odpadów. 
Dyrektywa ta będzie przypuszczalnie miała skutki wpływające na stosowanie niniejszego 
rozporządzenia, które zostaną uwzględnione w terminie 4 lat od dnia obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 140
Artykuł 59 ustęp 2

2. W terminie pięciu lat od ....** Komisja 
dokona przeglądu stosowania art. 12 ust. 1 
lit. c), obejmującego jego wpływ na ochronę 
środowiska oraz funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W razie potrzeby, 
przeglądowi towarzyszyć będzie 
przedstawienie odpowiednich propozycji 
zmiany tego przepisu.

2. W terminie trzech lat od .... ** Komisja 
dokona przeglądu stosowania art. 12 ust. 1 
lit. c) i art. 27, obejmującego jego wpływ na 
ochronę środowiska oraz funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. W razie potrzeby, 
przeglądowi towarzyszyć będzie 
przedstawienie odpowiednich propozycji 
zmiany tego przepisu.

Or. en

Uzasadnienie

Trzy lata powinny wystarczyć dla wypełnienia kryteriów WE w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Zniesienie możliwości zastosowania kryteriów krajowych przyczyni się do 
zapewnienia jednolitych warunków w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w Europie.

Należy wspierać zapewnienie jednolitych warunków w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego w związku z przetwarzaniem odpadów we wszystkich Państwach Członkowskich. 
Dlatego wskazane wydaje się, by zasada ta obowiązywała jedynie przez ograniczony okres. 
Należy stworzyć zachętę dla opracowania jednolitych zasad w całej Europie oraz 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w sektorze odzysku odpadów.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Poprawka 141
Artykuł 62 ustęp 1

1. Do dnia 30 czerwca 2005 r. wszelkie 
przemieszczenia na Węgry odpadów 
przeznaczonych do odzysku 
wyszczególnionych w załącznikach III i IV 
oraz przemieszczenia odpadów 

skreślony
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przeznaczonych do odzysku 
niewyszczególnionych w tych załącznikach 
podlegają procedurze uprzedniego, 
pisemnego zgłoszenia i zgody, 
przewidzianej w przepisach tytułu II. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe 
organy sprzeciwiają się przemieszczeniom 
wyszczególnionych w załącznikach III i IV 
odpadów przeznaczonych do odzysku oraz 
przemieszczeniom niewyszczególnionych w 
tych załącznikach odpadów przeznaczonych 
do odzysku, kierowanym do instalacji, która 
korzysta z tymczasowego odstępstwa od 
określonych postanowień dyrektywy Rady 
94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w 
sprawie spalania odpadów niebezpiecznych 
oraz dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania, przez 
okres stosowania tymczasowego odstępstwa 
wobec instalacji przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na wygaśnięcie terminu obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących 
Węgier ust. 1 powinien zostać skreślony. 

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Poprawka 142
Artykuł 62 ustęp 3

3. Do dnia 31 grudnia 2005 r. wszelkie 
przemieszczenia na Maltę 
wyszczególnionych w załączniku III i IV 
odpadów przeznaczonych do odzysku oraz 
przemieszczenia niewyszczególnionych w 
tych załącznikach odpadów przeznaczonych 
do odzysku podlegają procedurze 
uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, 
przewidzianej w przepisach tytułu II. 

skreślony
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Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe 
organy sprzeciwiają się przemieszczeniom 
wyszczególnionych w załączniku III i IV 
odpadów przeznaczonych do odzysku oraz 
przemieszczeniom niewyszczególnionych w 
tych załącznikach odpadów przeznaczonych 
do odzysku, kierowanym do instalacji, która 
korzysta z tymczasowego odstępstwa od 
określonych postanowień dyrektywy 
2001/80/WE, przez okres stosowania 
tymczasowego odstępstwa wobec instalacji 
przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że do daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszego rozporządzenia 
wygaśnie termin obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących Malty, ust. 3 powinien 
zostać skreślony.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Poprawka 143
Artykuł 62 ustęp 4 akapit 2 wiersz 26

A4030 A4010

Or. en

Uzasadnienie

W ust. 4 dotyczącym Polski, zawarta w Traktacie o Przystąpieniu pozycja AD010 (określająca 
rodzaj odpadów) odpowiada pozycji A4010 w załączniku VIII do Konwencji Bazylejskiej, a 
nie pozycji A4030 (która odpowiada pozycji AD020). Należało zatem dokonać stosownej 
korekty.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Poprawka 144
Artykuł 62 ustęp 5a (nowy) 

5a. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wszystkie 
skierowane do Bułgarii przemieszczenia 
odpadów przeznaczonych do odzysku, które 
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zostały wyszczególnione w załączniku III 
podlegają procedurze uprzedniego 
pisemnego zgłoszenia i zgody, 
przewidzianej w przepisach tytułu II.
Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 
31 grudnia 2009 r. właściwe organy 
bułgarskie mogą w oparciu o podstawy 
określone w art. 11, mogą wnosić sprzeciw 
wobec przemieszczania do Bułgarii w celu 
odzysku następujących rodzajów odpadów 
wyszczególnionych w załącznikach III i IV:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 i A1030, (wyłącznie pozycje 
dotyczące arsenu i rtęci)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec
polichlorowanych naftalenów - PCN)
A4010
A4050
A4060
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A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Okres ten może zostać przedłużony nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku na 
podstawie procedury określonej w art. 18 
ust. 2 dyrektywy Rady 75/442/EWG..

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 
31 grudnia 2009 r. właściwe organy 
bułgarskie w oparciu o podstawy określone 
w art. 11, mogą wnosić sprzeciw wobec 
przemieszczania do Bułgarii:
a) w celu odzysku następujących rodzajów 
odpadów wyszczególnionych w 
załącznikach IV:
A2050
A3030
A3180, z wyjątkiem polichlorowanych 
naftalenów - PCN
A3190
A4110
A4120
RB020
jak również
b) odpadów przeznaczonych do odzysku, nie 
wyszczególnionych w załącznikach.
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Na zasadzie odstępstwa od art. 12 właściwe 
organy bułgarskie sprzeciwiają się 
przemieszczeniom wyszczególnionych w 
załącznikach III i IV odpadów 
przeznaczonych do odzysku oraz 
przemieszczeniom nie wyszczególnionych w 
tych załącznikach odpadów przeznaczonych 
do odzysku, kierowanym do instalacji, która 
korzysta z tymczasowego odstępstwa od 
określonych postanowień dyrektywy 
96/61/WE lub dyrektywy 2001/80/WE, przez 
okres stosowania tymczasowego odstępstwa 
wobec instalacji przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

W nowych ust. 5a i 5b wprowadzono do rozporządzenia tekst Traktatów o Przystąpieniu 
zawartych z Bułgarią i Rumunią, podobnie jak stało się to w ust. 1-5 w przypadku Węgier, 
Łotwy, Malty, Polski i Słowacji. W szczególności wiele pozycji odpowiadających rodzajom 
odpadów zostało zastąpionych przez prawidłowe pozycje wyszczególnione w załącznikach III 
i IV, podobnie jak w przypadku Polski.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Poprawka 145
Artykuł 62 ustęp 5b (nowy)

5b. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wszystkie 
skierowane do Rumunii przemieszczenia 
odpadów przeznaczonych do odzysku, które 
zostały wyszczególnione w załączniku III 
podlegają procedurze uprzedniego 
pisemnego zgłoszenia i zgody, 
przewidzianej w przepisach tytułu II.
Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 
31 grudnia 2009 r. właściwe organy 
rumuńskie mogą w oparciu o podstawy 
określone w art. 11, wnosić sprzeciw wobec 
przemieszczania do Rumunii w celu 
odzysku następujących rodzajów odpadów 
wyszczególnionych w załącznikach III i IV:
B2070
B2100, z wyjątkiem odpadów tlenku 
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glinowego
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 i A1030, (wyłącznie pozycje 
dotyczące arsenu i rtęci)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec 
polichlorowanych naftalenów - PCN)
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
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AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Okres ten może zostać przedłużony nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku na 
podstawie procedury określonej w art. 18 
ust. 2 dyrektywy Rady 75/442/EWG.
Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 
31 grudnia 2011 r. właściwe organy 
rumuńskie mogą w oparciu o podstawy 
określone w art. 11, wnosić sprzeciw wobec 
przemieszczania do Rumunii:
a) w celu odzysku następujących rodzajów 
odpadów wyszczególnionych w 
załącznikach IV:
A2050
A3030
A3180, z wyjątkiem polichlorowanych 
naftalenów - PCN
A3190
A4110
A4120
RB020
jak również
b) odpadów przeznaczonych do odzysku, nie 
wyszczególnionych w załącznikach.
Okres ten może zostać przedłużony nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku na 
podstawie procedury określonej w art. 18 
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ust. 2 dyrektywy Rady 75/442/EWG.
Na zasadzie odstępstwa od art. 12 właściwe 
organy rumuńskie sprzeciwiają się 
przemieszczeniom wyszczególnionych w 
załącznikach III i IV odpadów 
przeznaczonych do odzysku oraz 
przemieszczeniom nie wyszczególnionych w 
tych załącznikach odpadów przeznaczonych 
do odzysku, kierowanym do instalacji, która 
korzysta z tymczasowego odstępstwa od 
określonych postanowień dyrektywy 
96/61/WE, dyrektywy 2000/76/WE lub 
dyrektywy 2001/80/WE przez okres 
stosowania tymczasowego odstępstwa 
wobec instalacji przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

W nowych ust. 5a i 5b wprowadzono do rozporządzenia tekst Traktatów o Przystąpieniu 
zawartych z Bułgarią i Rumunią, podobnie jak stało się to w ust. 1-5 w przypadku Węgier, 
Łotwy, Malty, Polski i Słowacji. W szczególności wiele pozycji odpowiadających rodzajom 
odpadów zostało zastąpionych przez prawidłowe pozycje wyszczególnione w załącznikach III 
i IV, podobnie jak w przypadku Polski.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Poprawka 146
Artykuł 63 ustęp 1a (nowy) 

1a. Jeżeli data przystąpienia będzie 
późniejsza niż data obowiązywania 
określona w ust. 1, przepisy art. 62 ust. 5a i 
5b stosuje się, na zasadzie odstępstwa, od 
daty przystąpienia.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przejściowe dotyczące Bułgarii i Rumunii wprowadzone w art. 62 ust. 5a i 5b 
powinny obowiązywać od daty przystąpienia wymienionych państw, nie wcześniej jednak niż z 
datą obowiązywania niniejszego rozporządzenia.
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Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka147
Załącznik II część 1 ustęp 23a (nowy)

23a. W przypadku, gdy pośrednik lub 
sprzedawca występuje w charakterze 
odbiorcy - odpis umowy lub dowód na 
zawarcie umowy (albo oświadczenie 
potwierdzające jej zawarcie) pomiędzy 
prowadzącym instalację i pośrednikiem lub 
sprzedawcą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych w definicji odbiorcy w art. 2 pkt. 14. 
Użyte sformułowania są podobne do tych zawartych w załączniku II część 1 pkt. 23.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 148
Załącznik II część 3 ustęp 4

4. Odległości przewozowe pomiędzy 
zgłaszającym a odbiorcą, w tym możliwe 
warianty tras, także w razie 
nieprzewidzianych okoliczności, a w razie 
transportu kombinowanego, miejsce gdzie 
nastąpi przekazanie.

4. Odległości przewozowe pomiędzy 
zgłaszającym a instalacją w tym możliwe 
warianty tras, także w razie 
nieprzewidzianych okoliczności, a w razie 
transportu kombinowanego, miejsce gdzie 
nastąpi przekazanie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. Odpady transportowane są do instalacji, 
w której poddawane one są operacjom odzysku lub unieszkodliwienia. Dlatego to transport 
do instalacji powinien zostać uwzględniony w załączniku II część 3 pkt. 4 i 5.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 149
Załącznik II część 3 ustęp 5
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5. Informacja o kosztach transportu od 
zgłaszającego do odbiorcy.

5. Informacja o kosztach transportu od 
zgłaszającego do instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu wewnętrznej spójności. Odpady transportowane są do instalacji, 
w której poddawane one są operacjom odzysku lub unieszkodliwienia. Dlatego to transport 
do instalacji powinien zostać uwzględniony w załączniku II część 3 pkt. 4 i 5.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka150
Załącznik II część 3 ustęp 12

12. Kopia umów określonych w części 1 pkt 
22 i 23.

12. Kopia umów określonych w części 1 pkt 
22, 23 i 23a.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją poprawki wprowadzającej zmienioną definicję dostawcy w art. 2 
pkt. 14 i załączniku II część 1 pkt. 23a (nowy).

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 151
Załącznik III część 1 litera fa) (nowa)

fa) pozycji B1200 i B1210 z Konwencji 
Bazylejskiej nie stosuje się pod warunkiem, 
że żużle zostały wyprodukowane w taki 
sposób, aby spełniały zarówno krajowe, jak 
i międzynarodowe wymogi i normy. 

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów (tj. 
rozporządzenie (WE) nr 259/93) zawiera następujące sformułowanie w załączniku II (wykaz 
zielony):



AM\579991PL.doc 67/70 PE 362.657v01-00

PL

„GC 070 Żużle powstające przy produkcji żelaza i stali węglowej (w tym stali niskostopowej), 
z wyłączeniem tego rodzaju żużli, które były specjalnie wyprodukowane w taki sposób, aby 
spełniały zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymogi i normy"

Wyłączenie to przewiduje aktualnie obowiązujący przepis. Dodanie powyższej definicji 
pozwoli zapewnić utrzymanie w mocy tego wyłączenia.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka152
ZAŁĄCZNIK IIIB

ZAŁĄCZNIK IIIB
DODATKOWE ODPADY Z WYKAZU 

ZIELONEGO, OCZEKUJĄCE NA 
WŁĄCZENIE DO ODPOWIEDNIEGO 

ANEKSU 
DO KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ LUB 

DECYZJI OECD, 
ZGODNIE Z art. 57 UST. 1 LIT. b)

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niesklasyfikowane odpady nie powinny być zaliczane do czasu klasyfikacji do wykazu 
zielonego. Może to prowadzić do niejasnych sytuacji oraz sytuacji przemieszczania i wywozu 
potencjalnie niebezpiecznych odpadów. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji OECD lub na 
podstawie Konwencji Bazylejskiej, odpady powinny być klasyfikowane jako niebezpieczne.

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 153
ZAŁĄCZNIK IIIB

ZAŁĄCZNIK IIIB
DODATKOWE ODPADY Z WYKAZU 

ZIELONEGO, OCZEKUJĄCE NA 
WŁĄCZENIE DO ODPOWIEDNIEGO 

ANEKSU 
DO KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ LUB 

DECYZJI OECD, 
ZGODNIE Z ART. 57 UST. 1 LIT. b)

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Za istotny priorytet polityczny należy uznać skreślenie nowego załącznika IIIB 
wprowadzonego przez Radę. Zamiast procedury proponowanej przez Radę, która może 
umożliwić dodanie niesklasyfikowanych odpadów do załącznika IIIB (zawierającego wykaz 
odpadów innych niż niebezpieczne), proponujemy przyjęcie ostrożnego podejścia i 
przejściowe traktowanie odpadów (do czasu, gdy zostanie wykazane, że NIE są 
niebezpieczne), tak, jak gdyby figurowały w załączniku IV i V (zawierających wykaz odpadów 
niebezpiecznych).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 154
Załącznik V ustęp 2 uwagi wprowadzające 

2. Niniejszy załącznik składa się z trzech 
części, jednak części 2 i 3 stosuje się jedynie 
wówczas, gdy nie ma zastosowania część 1. 
W związku z tym w celu stwierdzenia, czy 
określony rodzaj odpadów wymieniony jest 
w niniejszym załączniku, należy w pierwszej 
kolejności stwierdzić, czy dany rodzaj 
odpadów jest wymieniony w części 1 
niniejszego załącznika, a jeśli nie jest, czy 
jest wymieniony w części 2, a jeśli nie jest, 
czy jest wymieniony w części 3.

2. Niniejszy załącznik składa się z trzech 
części, jednak części 2 i 3 stosuje się jedynie 
wówczas, gdy nie ma zastosowania część 1 
lista A. W związku z tym w celu 
stwierdzenia, czy określony rodzaj odpadów 
wymieniony jest w niniejszym załączniku, 
należy w pierwszej kolejności stwierdzić, 
czy dany rodzaj odpadów jest wymieniony 
w części 1 lista A niniejszego załącznika, a 
jeśli nie jest, czy jest wymieniony w części 
2, a jeśli nie jest, czy jest wymieniony w 
części 3.

Część 1 jest podzielona na dwie podsekcje: 
wykaz A wyszczególnia rodzaje odpadów 
zakwalifikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji 
Bazylejskiej a zatem objęte zakazem 
wywozu, natomiast wykaz B wyszczególnia 
rodzaje odpadów nie objęte art. 1 ust. 1 lit. 
a) Konwencji Bazylejskiej, a zatem nie 
objęte zakazem wywozu.

Część 1 jest podzielona na dwie podsekcje: 
wykaz A wyszczególnia rodzaje odpadów 
zakwalifikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji 
Bazylejskiej, natomiast wykaz B 
wyszczególnia rodzaje odpadów nie 
zakwalifikowane jako niebezpieczne.

W związku z tym, jeśli dany rodzaj odpadów 
jest wymieniony w części 1, najpierw należy 
sprawdzić czy jest on wyszczególniony w 
wykazie A lub w wykazie B. Jedynie 
wówczas, gdy dany rodzaj odpadów nie jest 
wyszczególniony ani w wykazie A ani w 
wykazie B części 1, należy sprawdzić czy 
jest on wyszczególniony wśród odpadów 
niebezpiecznych w części 2 (np. rodzaje 
odpadów oznaczone gwiazdką) lub w części 

W związku z tym, jeśli dany rodzaj odpadów 
jest wymieniony w części 1 lista A, jest 
wówczas objęty zakazem wywozu. Jeżeli 
dany rodzaj odpadów nie jest 
wyszczególniony w wykazie A części 1, lecz 
został zamieszczony wśród odpadów 
niebezpiecznych w części 2 (np. rodzaje 
odpadów oznaczone gwiazdką) lub w części 
3, dany rodzaj odpadów jest także objęty 
zakazem wywozu. *
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3, i jeśli zachodzi taki przypadek, dany 
rodzaj odpadów jest wówczas objęty 
zakazem wywozu.

_________

* Część 2 stanowi wykaz odpadów na 
podstawie art. 1 lit. a) dyrektywy 
75/442/EWG w sprawie odpadów oraz art. 1 
ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG w sprawie 
odpadów niebezpiecznych, w której każdy 
rodzaj odpadów oznaczony gwiazdką (*) 
uznawany jest za odpad niebezpieczny.. 
Odpady nie oznaczone gwiazdką (*) nie są 
sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Część 3 pochodzi z załącznika 4 części I i II 
decyzji OECD i zawiera wykaz odpadów 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ponownie wprowadza poprawki 69 i 70 z pierwszego czytania Parlamentu 
Europejskiego, przyjęte w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.4.2004 r)., które zostały 
uwzględniona także w zmienionym projekcie Komisji Europejskiej (COM(2004)172).

Zmienia ona kolejność wykazów odpadów w taki sposób, że wykaz odpadów niebezpiecznych 
UE zyskuje wyższy priorytet niż bazylejski wykaz odpadów innych niż niebezpieczne.

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 44 bardziej przejrzystymi sformułowaniami.

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Poprawka 155
Załącznik V część 3 wykaz B a (nowy)

Wykaz Ba:
Odpady zawierające lub złożone ze 
składników wyszczególnionych w 
załączniku II części 1 dyrektywy 
2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i 
elektronicznego (WEEE), chyba, że
a) odpady te zostały ocenione, 
przetestowane i oznaczone jako w pełni 
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sprawne i przeznaczone bezpośrednio do 
ponownego wykorzystania;
b) odpady te zostały ocenione, 
przetestowane i oznaczone jako możliwe do 
naprawy bez potrzeby unieszkodliwienia lub 
recyklingu niebezpiecznego składnika lub 
części.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z wejściem w życie w tym roku dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektrycznego (WEEE) należy szczególnie zadbać o to, by spodziewane 
zwiększone ilości zgromadzonych odpadów tego rodzaju nie stanowiły czynnika dodatkowo 
skłaniającego do wywozu tych materiałów do krajów rozwijających się (pod przykrywką ich 
ponownego wykorzystania). Ze sprawozdań z projektów wykonawczych, takich jak IMPEL 
jasno wynika, że taki wywóz jest prowadzony. Dlatego należy bezwzględnie wprowadzić nowy 
zapis w załączniku V części 3 zawierający wyjaśnienie, że zużyty sprzęt elektrotechniczny i 
elektroniczny musi być pozbawiony niebezpiecznych elementów zgodnie z załącznikiem II 
częścią I dyrektywy WEEE lub też być w pełni sprawny, przeznaczony do ponownego użycia 
lub możliwy do naprawy w państwie przeznaczenia bez konieczności unieszkodliwienia 
niebezpiecznych składników lub części (zgodnie z rozwiązaniem proponowanym w debacie 
dotyczącej Konwencji Bazylejskiej). 


