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Poprawka 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 1 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(1) Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów ustanawia 
ramy prawne dotyczące postępowania 
z odpadami we Wspólnocie. Definiuje ona 
kluczowe pojęcia, takie jak odpady, odzysk 
i unieszkodliwianie oraz ustanawia istotne 
wymogi w zakresie gospodarowania 
odpadami, w szczególności obowiązek dla 
zakładu lub przedsięwzięcia wykonującego 
czynności związane z gospodarowaniem 
odpadami do uzyskania zezwolenia lub 
rejestracji oraz obowiązek dla państw 
członkowskich do sporządzania planów 
gospodarki odpadami. Określa ona główne 
zasady, takie jak obowiązek postępowania 
z odpadami w sposób niewywierający 
ujemnego oddziaływania na środowisko, 
zachęcanie do stosowania hierarchii
postępowania z odpadami oraz – zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” – że 
koszty unieszkodliwiania odpadów muszą 
być ponoszone przez posiadacza odpadów 
lub przez poprzednich posiadaczy lub 
przez producentów produktów, z których te 
odpady powstały.

(1) Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów ustanawia 
ramy prawne dotyczące postępowania 
z odpadami we Wspólnocie. Definiuje ona 
kluczowe pojęcia, takie jak odpady, odzysk 
i unieszkodliwianie oraz ustanawia istotne 
wymogi w zakresie gospodarowania 
odpadami, w szczególności obowiązek dla 
zakładu lub przedsięwzięcia wykonującego 
czynności związane z gospodarowaniem 
odpadami do uzyskania zezwolenia lub 
rejestracji oraz obowiązek dla państw 
członkowskich do sporządzania planów 
gospodarki odpadami. Określa ona główne 
zasady, takie jak obowiązek postępowania 
z odpadami w sposób niewywierający 
ujemnego oddziaływania na środowisko 
i zdrowie człowieka, hierarchię 
postępowania z odpadami oraz – zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” – że 
koszty unieszkodliwiania odpadów muszą 
być ponoszone przez posiadacza odpadów 
lub przez poprzednich posiadaczy lub 
przez producentów produktów, z których te 
odpady powstały.

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu)

Uzasadnienie

Poprawka uzupełniająca do poprawki 21 złożonej przez sprawozdawcę, która ustanawia 
hierarchię postępowania z odpadami jako zasadę ogólną. W związku z tym dyrektywa nie 
tylko „zachęca” państwa członkowskie do stosowania hierarchii postępowania z odpadami, 
ale ustanawia taki obowiązek.
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Poprawka 33
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 1a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(1a) Pierwszym celem każdej polityki 
w dziedzinie odpadów powinna być 
minimalizacja negatywnego wpływu 
wytwarzania odpadów i gospodarowania 
nimi na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne. W tym kontekście przepisy 
dotyczące odpadów powinny również 
zmierzać do ograniczenia wykorzystania 
zasobów oraz, ponieważ jest to jeden 
z najskuteczniejszych sposobów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, do pełnego 
udziału w realizacji celów UE w zakresie 
zmian klimatycznych. Prawodawstwo 
dotyczące odpadów powinno również 
sprzyjać praktycznemu zastosowaniu 
hierarchii odpadów. 

Or. en

(Niniejsza poprawka uzupełnia poprawkę 1 sprawozdawcy, podkreślając znaczenie 
prawodawstwa dotyczącego odpadów w kontekście łagodzenia skutków zmian klimatycznych.)

Uzasadnienie

W duchu poprawek 38/108/157/141 przyjętych przez PE w pierwszym czytaniu należy 
podkreślić, że prawodawstwo dotyczące odpadów odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu emisji 
gazów cieplarnianych. Około 10% celu UE na rok 2020 w zakresie łagodzenia zmian 
klimatycznych może zostać zrealizowane, jeżeli większe ilości możliwych do odzyskania 
odpadów będą odzyskiwane i poddawane recyklingowi, a nie unieszkodliwiane.
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Poprawka 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 8 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(8) Skuteczne i spójne przepisy dotyczące 
przetwarzania odpadów powinny mieć 
zastosowanie, z pewnymi wyłączeniami, 
do mienia ruchomego, którego jego
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
się lub do którego pozbycia się został 
zobowiązany.

(8) Skuteczne i spójne przepisy dotyczące 
przetwarzania odpadów powinny mieć 
zastosowanie, z pewnymi wyłączeniami, 
do substancji i przedmiotów ruchomych, 
których ich posiadacz pozbywa się, 
zamierza pozbyć się lub do których 
pozbycia się został zobowiązany.

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu)

Uzasadnienie

 Termin „mienie” może wprowadzać w błąd, ponieważ wydaje się sugerować, że przepisy 
dotyczą tylko odpadów należących do osoby, która się ich pozbywa. Ponieważ jednak jest 
całkiem prawdopodobne, że ktoś może pozbywać się czegoś, co do niego/niej nie należy, 
termin „mienie” należy zastąpić sformułowaniami użytymi w definicji „odpadów”.

Poprawka 35
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 9a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(9a) W celu zapewnienia powszechnej 
i zapobiegawczej ochrony gleb, państwa 
członkowskie, mimo wyłączenia z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy, mogą 
uregulować zagadnienie gleb, 
w szczególności zanieczyszczonych gleb, 
na szczeblu krajowym również w prawie 
dotyczącym odpadów.

Or. de
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(III)

Uzasadnienie

Wspólne stanowisko przewiduje wyłączenie w odniesieniu do gleby (w tym niewydobytej 
gleby). Należy wyjaśnić, że państwa członkowskie mogą uregulować kwestie gleb również 
w prawie dotyczącym odpadów, szczególnie dopóki nie istnieje ogólnounijne uregulowanie 
dotyczące gleb.

Poprawka 36
Anne Laperrouze

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 12 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(12) Klasyfikacja odpadów jako 
niebezpieczne powinna być dokonywana 
między innymi na podstawie przepisów 
wspólnotowych w sprawie chemikaliów, 
w szczególności dotyczących klasyfikacji 
preparatów jako niebezpiecznych, wraz ze 
stosowanymi w tym celu dopuszczalnymi 
wartościami stężeń. Ponadto, aby ułatwić 
zharmonizowaną klasyfikację odpadów 
i zapewnić zharmonizowane określenie 
typów odpadów niebezpiecznych w obrębie 
Wspólnoty, konieczne jest utrzymywanie 
systemu, w którym odpady i odpady 
niebezpieczne zostały sklasyfikowane 
zgodnie z wykazem odpadów ustalonym 
ostatnio decyzją Komisji 2000/532/WE.

(12) Odpady niebezpieczne są określane 
na podstawie kryteriów zagrożenia 
i ryzyka. Wskutek tego muszą podlegać 
regulacji na podstawie ścisłych 
specyfikacji, aby zapobiec w możliwie 
największym stopniu negatywnym 
skutkom niewłaściwego gospodarowania 
nimi, które mogą oddziaływać na 
środowisko naturalne i powodować 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
człowieka, lub ograniczyć te skutki. Ze 
względu na ich niebezpieczne właściwości 
odpady niebezpieczne wymagają 
odpowiedniej gospodarki, która obejmuje 
szczególne i dostosowane do potrzeb 
techniki ich zbierania i przetwarzania, 
szczegółowe kontrole oraz specyficzne 
zasady identyfikacji. Wszystkie podmioty 
zajmujące się odpadami niebezpiecznymi 
muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie.

Or. en

(Poprawka 11 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektywa ramowa w sprawie odpadów uchyli dyrektywę w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, szczególnie ważne jest zagwarantowanie, że sektor gospodarowania 
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odpadami niebezpiecznymi zostanie odpowiednio uwzględniony w tekście przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 37
Françoise Grossetête

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 12 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(12) Klasyfikacja odpadów jako 
niebezpieczne powinna być dokonywana 
między innymi na podstawie przepisów 
wspólnotowych w sprawie chemikaliów, 
w szczególności dotyczących klasyfikacji 
preparatów jako niebezpiecznych, wraz ze 
stosowanymi w tym celu dopuszczalnymi 
wartościami stężeń. Ponadto, aby ułatwić 
zharmonizowaną klasyfikację odpadów 
i zapewnić zharmonizowane określenie 
typów odpadów niebezpiecznych w obrębie 
Wspólnoty, konieczne jest utrzymywanie 
systemu, w którym odpady i odpady 
niebezpieczne zostały sklasyfikowane 
zgodnie z wykazem odpadów ustalonym 
ostatnio decyzją Komisji 2000/532/WE.

(12) Odpady niebezpieczne są określane 
na podstawie kryteriów zagrożenia 
i ryzyka. Wskutek tego muszą podlegać 
regulacji na podstawie ścisłych 
specyfikacji, aby zapobiec w możliwie 
największym stopniu negatywnym 
skutkom niewłaściwego gospodarowania 
nimi, które mogą oddziaływać na 
środowisko naturalne i powodować 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
człowieka, lub ograniczyć te skutki. Ze 
względu na ich niebezpieczne właściwości 
odpady niebezpieczne wymagają 
odpowiedniej gospodarki, która obejmuje 
szczególne i dostosowane do potrzeb 
techniki ich zbierania i przetwarzania, 
szczegółowe kontrole oraz specyficzne 
zasady identyfikacji. Wszystkie podmioty 
zajmujące się odpadami niebezpiecznymi 
muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektywa ramowa w sprawie odpadów uchyli dyrektywę w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, szczególnie ważne jest zagwarantowanie, że sektor gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi zostanie odpowiednio uwzględniony w tekście przedmiotowej 
dyrektywy, zgodnie z propozycją Parlamentu przedstawioną w pierwszym czytaniu (poprawka 
11 przyjęta w pierwszym czytaniu). Wprowadzenie do tego punktu preambuły odniesienia do 
przepisów dotyczących chemikaliów wprowadza w błąd. Cele tych przepisów są odmienne.
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Poprawka 38
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 12 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(12) Klasyfikacja odpadów jako 
niebezpieczne powinna być dokonywana 
między innymi na podstawie przepisów 
wspólnotowych w sprawie chemikaliów, 
w szczególności dotyczących klasyfikacji 
preparatów jako niebezpiecznych, wraz ze 
stosowanymi w tym celu dopuszczalnymi 
wartościami stężeń. Ponadto, aby ułatwić 
zharmonizowaną klasyfikację odpadów 
i zapewnić zharmonizowane określenie 
typów odpadów niebezpiecznych w obrębie 
Wspólnoty, konieczne jest utrzymywanie 
systemu, w którym odpady i odpady 
niebezpieczne zostały sklasyfikowane 
zgodnie z wykazem odpadów ustalonym 
ostatnio decyzją Komisji 2000/532/WE.

(12) Odpady niebezpieczne są określane 
na podstawie kryteriów zagrożenia 
i ryzyka. Wskutek tego muszą podlegać 
ścisłym specyfikacjom, aby zapobiec 
w możliwie największym stopniu 
negatywnym skutkom niewłaściwego 
gospodarowania nimi, które mogą 
oddziaływać na środowisko naturalne, 
oraz zagrożeniom dla zdrowia 
i bezpieczeństwa człowieka, lub 
ograniczyć te skutki. Ze względu na ich 
niebezpieczne właściwości odpady 
niebezpieczne wymagają odpowiedniej 
gospodarki, która obejmuje szczególne 
i dostosowane do potrzeb techniki ich 
zbierania i przetwarzania, szczegółowe 
kontrole oraz specyficzne zasady 
identyfikacji. Wszystkie podmioty 
zajmujące się odpadami niebezpiecznymi 
muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie.

Or. fr

(Przewrócenie poprawki 11 przyjętej w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Uchylenie obowiązującej dyrektywy w sprawie odpadów niebezpiecznych nie powinno być 
interpretowane jako stworzenie luki prawnej i zachęcać do zmniejszenia wymogów 
w dziedzinie zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Dlatego też należy podkreślić te 
względy w preambule.



AM\711129PL.doc 9/75 PE402.733v01-00

PL

Poprawka 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(12a) Odpady niebezpieczne muszą 
podlegać regulacji na podstawie ścisłych 
specyfikacji, aby zapobiec negatywnym 
skutkom niewłaściwego gospodarowania 
nimi, które mogą oddziaływać na 
środowisko naturalne, oraz zagrożeniom 
dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka. 
Ze względu na ich niebezpieczne 
właściwości odpady niebezpieczne 
wymagają odpowiedniej gospodarki, która 
obejmuje szczególne i dostosowane do 
potrzeb techniki ich zbierania 
i przetwarzania, szczegółowe kontrole oraz 
specyficzne zasady identyfikacji. 
Wszystkie podmioty zajmujące się 
odpadami niebezpiecznymi muszą 
posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenie.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 11 z pierwszego czytania w zmienionym brzmieniu)

Poprawka 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17) Definicje odzysku i unieszkodliwiania 
należy zmodyfikować, aby zapewnić 
wyraźne rozróżnienie tych dwu pojęć, 
w oparciu o ich rzeczywiście zróżnicowane 
oddziaływanie na środowisko przez 
zastępowanie zasobów naturalnych 
w gospodarce, uznając jednocześnie 

(17) Definicje odzysku i unieszkodliwiania 
należy zmodyfikować, aby zapewnić 
wyraźne rozróżnienie tych dwu pojęć, 
w oparciu o ich rzeczywiście zróżnicowane 
oddziaływanie na środowisko przez 
zastępowanie zasobów naturalnych 
w gospodarce, uznając jednocześnie 
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potencjalne korzyści dla środowiska 
i zdrowia ludzi wynikające 
z wykorzystywania odpadów jako zasobu. 
Ponadto można opracować wytyczne 
w celu wyjaśnienia przypadków, w których 
rozróżnienie to jest trudne do zastosowania 
w praktyce lub w których sklasyfikowanie 
danej czynności jako odzysk nie odpowiada 
faktycznemu oddziaływaniu tej czynności 
na środowisko.

potencjalne korzyści dla środowiska 
i zdrowia ludzi wynikające 
z wykorzystywania odpadów jako zasobu. 
Ponadto należy opracować kryteria w celu 
wyjaśnienia przypadków, w których 
rozróżnienie to jest trudne do zastosowania 
w praktyce lub w których sklasyfikowanie 
danej czynności jako odzysk nie odpowiada 
faktycznemu oddziaływaniu tej czynności 
na środowisko.

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu i zgodna 
z poprawkami 38/108/157/140/141 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z nową poprawką do art. 8 ust. 2 złożoną przez tych samych autorów. 
Jeżeli w przedmiotowej dyrektywie zostaną określone kryteria wydajności dla przekształcania 
termicznego odpadów, to samo należy uczynić w odniesieniu do innych procesów odzysku, 
aby wprowadzić wyraźniejsze rozróżnienie pomiędzy prawdziwymi i pozorowanymi 
procesami odzysku. Ponieważ kryteria takie będą elementami o zasadniczym znaczeniu, 
powinny one być ustalane w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 41
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17a) Korzystny i przyjazny dla 
środowiska naturalnego recykling 
oznacza, że należy między innymi spełnić 
warunki określone w niniejszej 
dyrektywie, na podstawie których określa 
się kryteria końca statusu odpadu.

Or. de
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Uzasadnienie

W art. 5 ust. 1 wspólnego stanowiska określono dodatkowe warunki stanowiące podstawę 
kryterium końca statusu odpadu, które stanowią uzupełnienie wniosku Komisji. Te warunki 
powinny gwarantować wysoki stopień ochrony środowiska i zdrowia oraz powinny być 
również stosowane w celu doprowadzenia do prawidłowego recyklingu.

Poprawka 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 18 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa powinna również 
jednoznacznie określać, kiedy 
przekształcanie termiczne stałych 
odpadów komunalnych jest efektywne 
energetycznie i może być uznane za proces 
odzysku.

skreślony

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu i zgodna 
z poprawką 83 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Wspólne stanowisko zmieni pewne kategorie miejskich spalarni odpadów, klasyfikując 
ponownie ich działalność jako proces odzysku, nawet jeżeli nie będą one stosować 
najlepszych spośród dostępnych technologii. Taka zmiana może doprowadzić do zwiększenia 
nakładów inwestycyjnych w spalarnie i w ten sposób bezpośrednio zaszkodzić inwestycjom 
niezbędnym do ponownego wykorzystania i recyklingu, które pozwalają zaoszczędzić większą 
ilości energii i zasobów naturalnych niż w przypadku „odzysku” podczas spalania. Każda 
taka ponowna klasyfikacja powinna więc zostać usunięta ze wspólnego stanowiska. Takie 
rozważania dotyczące wydajności powinny mieć raczej miejsce w ramach przeglądu IPPC 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz dyrektywy w sprawie 
spalania odpadów.
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Poprawka 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów 
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 
powinna jednoznacznie wyjaśnić:

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów,
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 
powinna jednoznacznie wyjaśnić:

– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi a nie odpadami. Decyzja o tym, 
że dana substancja nie jest odpadem, może 
być podjęta wyłącznie na podstawie 
skoordynowanego podejścia, które ma być 
regularnie aktualizowane, i pod warunkiem 
że decyzja ta jest spójna z celami ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi. Jeżeli 
wykorzystywanie produktu ubocznego jest 
dopuszczalne na mocy zezwolenia na 
korzystanie ze środowiska lub ogólnych 
przepisów dotyczących środowiska, może 
to zostać wykorzystane przez państwa 
członkowskie jako kryterium 
podejmowania decyzji, że nie należy 
oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi a nie odpadami. Decyzja o tym, 
że dana substancja nie jest odpadem, może 
być podjęta wyłącznie na podstawie 
skoordynowanego podejścia, które ma być 
regularnie aktualizowane i pod warunkiem, 
że decyzja ta jest spójna z celami ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi. Jeżeli 
wykorzystywanie produktu ubocznego jest 
dopuszczalne na mocy zezwolenia na 
korzystanie ze środowiska lub ogólnych 
przepisów dotyczących środowiska, może 
to zostać wykorzystane przez państwa 
członkowskie jako kryterium 
podejmowania decyzji, że nie należy 
oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 
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odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło. W celu ustalenia końca statusu 
odpadu, wystarczy przeprowadzenie nawet 
tak prostej czynności odzysku jak 
skontrolowanie odpadów w zakresie 
potwierdzenia, że spełniają kryteria 
zniesienia statusu odpadu.

odpadów, dla których należy opracować
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło.

Dla celów przewozów transgranicznych do 
państw trzecich nie stosuje się pojęć 
produktów ubocznych i odpadów, które 
przestają być odpadami.

Or. en

(Część pierwsza jest nową poprawką sporządzoną w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c)
Regulaminu, część druga jest nowa i ma na celu naprawienie przeoczenia, do jakiego doszło 
w pierwszym czytaniu, tak aby zapewnić spójność ze zobowiązaniami międzynarodowymi.)

Uzasadnienie

Część pierwsza: zgodnie z poprawkami 4 i 11 sprawozdawcy, odpady mogą utracić status 
odpadów jedynie po zakończeniu procesu ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzysku.
Samo sprawdzenie odpadów nie może równać się zakończeniu procesu odzysku.

Część druga: pojęcia produktów ubocznych i odpadów, które przestają być odpadami, nie są 
znane w międzynarodowych przepisach dotyczących odpadów, takich jak Konwencja 
bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych 
i innych. Aby zapewnić pełną spójność ze zobowiązaniami międzynarodowymi, pojęcia te nie 
mogą dotyczyć przewozów transgranicznych.

Poprawka 44
Jules Maaten

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
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różnymi aspektami definicji odpadów 
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 
powinna jednoznacznie wyjaśnić:

różnymi aspektami definicji odpadów,
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 
powinna jednoznacznie wyjaśnić:

– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi, a nie odpadami. Decyzja 
o tym, że dana substancja nie jest 
odpadem, może być podjęta wyłącznie na 
podstawie skoordynowanego podejścia, 
które ma być regularnie aktualizowane 
i pod warunkiem że decyzja ta jest spójna 
z celami ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi. Jeżeli wykorzystywanie produktu 
ubocznego jest dopuszczalne na mocy 
zezwolenia na korzystanie ze środowiska 
lub ogólnych przepisów dotyczących 
środowiska, może to zostać wykorzystane 
przez państwa członkowskie jako 
kryterium podejmowania decyzji, że nie 
należy oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi, a nie odpadami. Decyzja 
o tym, że dana substancja nie jest 
odpadem, może być podjęta wyłącznie na 
podstawie skoordynowanego podejścia, 
które ma być regularnie aktualizowane 
i pod warunkiem że decyzja ta jest spójna 
z celami ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi. Jeżeli wykorzystywanie produktu 
ubocznego jest dopuszczalne na mocy 
zezwolenia na korzystanie ze środowiska 
lub ogólnych przepisów dotyczących 
środowiska, może to zostać wykorzystane 
przez państwa członkowskie jako 
kryterium podejmowania decyzji, że nie 
należy oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 
odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło. W celu ustalenia końca statusu 
odpadu, wystarczy przeprowadzenie nawet 
tak prostej czynności odzysku jak 
skontrolowanie odpadów w zakresie 

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 
odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre 
popioły, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło. W celu ustalenia końca statusu 
odpadu, wystarczy przeprowadzenie nawet 
tak prostej czynności odzysku jak 
skontrolowanie odpadów w zakresie 
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potwierdzenia, że spełniają kryteria 
zniesienia statusu odpadu.

potwierdzenia, że spełniają kryteria 
zniesienia statusu odpadu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ określone rodzaje żużla powinny być postrzegane raczej jako typowy produkt 
uboczny, a nie odpady, żużel został włączony do wykazu materiałów, w przypadku których 
należałoby rozważyć przeprowadzenie oceny w odniesieniu do kryteriów zniesienia statusu 
odpadu.

Poprawka 45
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów 
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony 
– do odpadów, które przestają być 
odpadami. Aby doprecyzować pewne 
aspekty definicji odpadów, niniejsza 
dyrektywa powinna jednoznacznie 
wyjaśnić:

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów,
a właściwe procedury powinny zostać 
zastosowane do odpadów, które przestają 
być odpadami. Aby doprecyzować pewne 
aspekty definicji odpadów, niniejsza 
dyrektywa powinna jednoznacznie 
wyjaśnić,

- kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi, a nie odpadami. Decyzja 
o tym, że dana substancja nie jest 
odpadem, może być podjęta wyłącznie na 
podstawie skoordynowanego podejścia, 
które ma być regularnie aktualizowane 
i pod warunkiem że decyzja ta jest spójna 
z celami ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi. Jeżeli wykorzystywanie produktu 
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ubocznego jest dopuszczalne na mocy 
zezwolenia na korzystanie ze środowiska 
lub ogólnych przepisów dotyczących 
środowiska, może to zostać wykorzystane 
przez państwa członkowskie jako 
kryterium podejmowania decyzji, że nie 
należy oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz
- kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 
odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło. W celu ustalenia końca statusu 
odpadu, wystarczy przeprowadzenie nawet 
tak prostej czynności odzysku jak 
skontrolowanie odpadów w zakresie 
potwierdzenia, że spełniają kryteria 
zniesienia statusu odpadu.

kiedy niektóre kategorie odpadów przestają 
być odpadami, ustalając kryteria zniesienia 
statusu odpadu, które zapewniałyby wysoki 
poziom ochrony środowiska oraz korzyści 
środowiskowe i ekonomiczne; ewentualne 
kategorie odpadów, dla których należy 
opracować specyfikacje i kryteria 
określające „zniesienie statusu odpadu”, 
mogą obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło. W celu ustalenia końca statusu 
odpadu, wystarczy przeprowadzenie nawet 
tak prostej czynności odzysku jak 
skontrolowanie odpadów w zakresie 
potwierdzenia, że spełniają kryteria 
zniesienia statusu odpadu.

Or. fr

Uzasadnienie

Wytyczne opublikowane przez Komisję (21 lutego 2007 r.) stanowią właściwe ramy dla 
wyjaśnienia tej kwestii i uniknięcia ewentualnych skarg. Definicja zawarta we wspólnym 
stanowisku Rady mogłaby wprowadzić większy zamęt i doprowadzić do niepożądanego 
klasyfikowania odpadów jako produktów ubocznych.
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Poprawka 46
Adriana Poli Bortone

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów 
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 
powinna jednoznacznie wyjaśnić:

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów,
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 
powinna jednoznacznie wyjaśnić:

– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi a nie odpadami. Decyzja o tym, 
że dana substancja nie jest odpadem, może 
być podjęta wyłącznie na podstawie 
skoordynowanego podejścia, które ma być 
regularnie aktualizowane i pod warunkiem, 
że decyzja ta jest spójna z celami ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi. Jeżeli 
wykorzystywanie produktu ubocznego jest 
dopuszczalne na mocy zezwolenia na 
korzystanie ze środowiska lub ogólnych 
przepisów dotyczących środowiska, może 
to zostać wykorzystane przez państwa 
członkowskie jako kryterium 
podejmowania decyzji, że nie należy 
oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi a nie odpadami. Decyzja o tym, 
że dana substancja nie jest odpadem, może 
być podjęta wyłącznie na podstawie 
skoordynowanego podejścia, które ma być 
regularnie aktualizowane i pod warunkiem, 
że decyzja ta jest spójna z celami ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi. Jeżeli 
wykorzystywanie produktu ubocznego jest 
dopuszczalne na mocy zezwolenia na 
korzystanie ze środowiska lub ogólnych 
przepisów dotyczących środowiska, może 
to zostać wykorzystane przez państwa 
członkowskie jako kryterium 
podejmowania decyzji, że nie należy 
oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 
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odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło. W celu ustalenia końca statusu 
odpadu, wystarczy przeprowadzenie nawet 
tak prostej czynności odzysku jak 
skontrolowanie odpadów w zakresie 
potwierdzenia, że spełniają kryteria 
zniesienia statusu odpadu.

odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło, jak również inne wybrane 
kategorie odpadów, łatwe do 
zidentyfikowania, także za pomocą 
obowiązujących europejskich norm 
technicznych. W celu ustalenia końca 
statusu odpadu, wystarczy 
przeprowadzenie nawet tak prostej 
czynności odzysku jak skontrolowanie 
odpadów w zakresie potwierdzenia, że 
spełniają kryteria zniesienia statusu 
odpadu.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że zniesienie statusu odpadu powinno być stosowane tylko wyjątkowo, 
w odniesieniu do szczegółowo wybranych i łatwych do określenia rodzajów odpadów. 
Europejskie normy techniczne stanowią odpowiednią podstawę dla wyróżnienia 
szczegółowych kategorii odpadów i uzyskania informacji na temat ich właściwości 
technicznych i wpływu na środowisko. 

Poprawka 47
Vittorio Prodi

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów 
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 

(20) Nie powinno być żadnego 
zamieszania terminologicznego między 
różnymi aspektami definicji odpadów, 
a w razie konieczności właściwe procedury 
powinny zostać zastosowane, z jednej 
strony, do produktów ubocznych 
niebędących odpadami, a z drugiej strony –
do odpadów, które przestają być odpadami. 
Aby doprecyzować pewne aspekty 
definicji odpadów, niniejsza dyrektywa 
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powinna jednoznacznie wyjaśnić: powinna jednoznacznie wyjaśnić:
– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi, a nie odpadami. Decyzja 
o tym, że dana substancja nie jest 
odpadem, może być podjęta wyłącznie na 
podstawie skoordynowanego podejścia, 
które ma być regularnie aktualizowane 
i pod warunkiem, że decyzja ta jest spójna 
z celami ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi. Jeżeli wykorzystywanie produktu 
ubocznego jest dopuszczalne na mocy 
zezwolenia na korzystanie ze środowiska 
lub ogólnych przepisów dotyczących 
środowiska, może to zostać wykorzystane 
przez państwa członkowskie jako 
kryterium podejmowania decyzji, że nie 
należy oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy substancje lub przedmioty 
powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego pierwotnym celem 
nie jest wyprodukowanie tych substancji 
lub przedmiotów, są produktami 
ubocznymi, a nie odpadami. Decyzja 
o tym, że dana substancja nie jest 
odpadem, może być podjęta wyłącznie na 
podstawie skoordynowanego podejścia, 
które ma być regularnie aktualizowane i 
pod warunkiem, że decyzja ta jest spójna z 
celami ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi. Jeżeli wykorzystywanie produktu 
ubocznego jest dopuszczalne na mocy 
zezwolenia na korzystanie ze środowiska 
lub ogólnych przepisów dotyczących 
środowiska, może to zostać wykorzystane 
przez państwa członkowskie jako 
kryterium podejmowania decyzji, że nie 
należy oczekiwać ogólnego niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie 
ludzi; oraz

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 
odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło. W celu ustalenia końca statusu 
odpadu, wystarczy przeprowadzenie nawet 
tak prostej czynności odzysku jak 
skontrolowanie odpadów w zakresie 
potwierdzenia, że spełniają kryteria 
zniesienia statusu odpadu.

– kiedy niektóre kategorie odpadów 
przestają być odpadami, ustalając kryteria 
zniesienia statusu odpadu, które 
zapewniałyby wysoki poziom ochrony 
środowiska oraz korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne; ewentualne kategorie 
odpadów, dla których należy opracować 
specyfikacje i kryteria określające 
„zniesienie statusu odpadu”, mogą 
obejmować między innymi odpady 
budowlane i rozbiórkowe, niektóre popioły 
i żużle, złom metali, kompost, makulaturę 
i szkło oraz sklasyfikowane paliwa 
alternatywne o wysokiej zawartości 
biomasy przetworzonej. W celu ustalenia 
końca statusu odpadu, wystarczy 
przeprowadzenie nawet tak prostej 
czynności odzysku jak skontrolowanie 
odpadów w zakresie potwierdzenia, że 
spełniają kryteria zniesienia statusu 
odpadu.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć zakłóceń na rynku w wyniku używania biomasy nieprzetworzonej do 
wytwarzania energii, niezbędne jest wspieranie wykorzystania paliw alternatywnych 
o wysokiej zawartości biomasy przetworzonej. Taka frakcja biomasy jest neutralna z punktu 
widzenia emisji CO2. Pewne rodzaje takich paliw posiadają jakość wystarczająco wysoką, 
aby wykorzystywać je zamiast paliw tradycyjnych (kopalnych) w kontrolowanych zakładach 
przemysłowych. Prowadzi to do oszczędności zasobów naturalnych (np. węgla, biomasy 
nieprzetworzonej), zmniejszenia emisji CO2 i przyczynia się do [brak tekstu oryginału]

Poprawka 48
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20a) Utrata statusu odpadu nie może 
ogólnie powodować szkodliwych skutków 
dla środowiska naturalnego i zdrowia 
wskutek stosowania danej substancji lub 
przedmiotu. Oznacza to, że zawartość 
zanieczyszczeń w produktach wtórnych 
nie może być znacząco wyższa niż 
w porównywalnych surowcach 
pierwotnych. System zapewnienia jakości 
powinien gwarantować realizację tego 
kryterium.

Or. de

(Wspólne stanowisko zawiera zmianę artykułu dotyczącego utraty statusu odpadu. Ze względu 
na tę zmianę pojawia się konieczność wyjaśnienia.)

Uzasadnienie

Utrata statusu odpadu nie może powodować negatywnych skutków dla środowiska 
naturalnego i zdrowia. Zamieszczenie substancji zanieczyszczających w produkcie może 
jednak powodować późniejszą akumulację zanieczyszczeń w środowisku, np. stosowanie 
oczyszczonego szkła ołowiowego z lamp oscyloskopowych do produkcji materiałów 
budowlanych mogłoby spowodować uwolnienie ołowiu do środowiska naturalnego 
w przypadku późniejszych prac rozbiórkowych. Jest to sprzeczne ze zrównoważonym 
wykorzystywaniem produktów wtórnych.
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Poprawka 49
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(22) Dla zachowania pewności i spójności 
Komisja może przyjąć na podstawie 
definicji odpadów wytyczne, które 
w pewnych przypadkach 
wyszczególniałyby, kiedy substancje lub 
przedmioty stają się odpadami. Te 
wytyczne mogą zostać opracowane między 
innymi dla sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz pojazdów.

(22) Dla zachowania pewności i spójności 
Komisja powinna przyjąć na podstawie 
definicji odpadów środki, które w pewnych 
przypadkach wyszczególniałyby, kiedy 
substancje lub przedmioty stają się 
odpadami. Te środki powinny zostać 
opracowane między innymi dla sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Nawiązanie do poprawki 17 oraz 103 z pierwszego czytania.

Poprawka 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(22) Dla zachowania pewności i spójności 
Komisja może przyjąć na podstawie 
definicji odpadów wytyczne, które 
w pewnych przypadkach 
wyszczególniałyby, kiedy substancje lub 
przedmioty stają się odpadami. Te 
wytyczne mogą zostać opracowane między 
innymi dla sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz pojazdów.

(22) Dla zachowania pewności i spójności 
Komisja może przyjąć na podstawie 
definicji odpadów wytyczne, które 
w pewnych przypadkach 
wyszczególniałyby, kiedy substancje lub 
przedmioty stają się odpadami. Te 
wytyczne powinny zostać opracowane 
w trybie pilnym między innymi dla sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz 
pojazdów, aby zlikwidować luki 
w prawodawstwie dotyczącym przewozu 
odpadów.



PE402.733v01-00 22/75 AM\711129PL.doc

PL

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu)

Uzasadnienie

Do Afryki wysyłane są ogromne ilości odpadów w postaci zużytego sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego pod pretekstem ponownego wykorzystania, a w rzeczywistości w celu pozbycia 
się ich. Stare statki odbywają swoją ostatnią podróż do Azji, aby ulec tam złomowaniu 
w całkowicie niedopuszczalnych warunkach, jeśli chodzi o ochronę ludzkiego zdrowia 
i środowiska. Opracowanie przez Komisję wytycznych mających zlikwidować luki 
w prawodawstwie dotyczącym przewozu odpadów, w odniesieniu do definicji odpadów, jest 
już od dłuższego czasu kwestią niezwykle pilną i potrzebną.

Poprawka 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 26 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26) Niniejsza dyrektywa powinna pomóc 
UE zbliżyć się do „społeczeństwa 
recyklingu”, dążącego do eliminacji 
wytwarzania odpadów i do 
wykorzystywania odpadów jako zasobu. 
W szczególności szósty wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
wymaga stosowania środków, których 
celem jest zapewnienie segregacji u źródła 
oraz zbieranie i recykling priorytetowych 
strumieni odpadów. Zgodnie z tym celem, 
a jednocześnie jako środek ułatwiający lub 
usprawniający potencjał odzysku, odpady 
powinny być zbierane selektywnie, jeżeli 
jest to wykonalne technicznie, 
ekonomicznie i z punktu widzenia 
środowiska, zanim zostaną poddane 
czynnościom odzysku prowadzącym do 
najlepszego dla środowiska wyniku 
całkowitego.

(26) Niniejsza dyrektywa powinna pomóc 
UE zbliżyć się do „społeczeństwa 
recyklingu”, dążącego do eliminacji 
wytwarzania odpadów i do 
wykorzystywania odpadów jako zasobu. 
W szczególności szósty wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
wymaga stosowania środków, których 
celem jest zapewnienie segregacji u źródła 
oraz zbieranie i recykling priorytetowych 
strumieni odpadów. Zgodnie z tym celem, 
a jednocześnie jako środek ułatwiający lub 
usprawniający potencjał odzysku, odpady 
powinny być zbierane selektywnie, 
a związki niebezpieczne powinny być 
oddzielane od strumieni odpadów, jeżeli 
jest to wykonalne technicznie, 
ekonomicznie i z punktu widzenia 
środowiska, zanim zostaną poddane 
czynnościom odzysku prowadzącym do 
najlepszego dla środowiska wyniku 
całkowitego.
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Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu i zgodna
z poprawką 54 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Oddzielenie związków niebezpiecznych, jeżeli jest to możliwe, poszerza możliwości w zakresie 
odzysku. Związki niebezpieczne powinny zostać wycofane z cyklu ekonomicznego, tak aby nie 
zanieczyszczały nowych produktów powstałych w procesie odzysku.

Poprawka 52
Eija-Riitta Korhola

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 26a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26a) Państwa członkowskie nie powinny 
popierać przekształcania termicznego 
surowców wtórnych (posegregowanych 
w wyniku recyklingu odpadów, takich jak 
papier z odzysku), zgodnie z celem
utworzenia „społeczeństwa recyklingu”.

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu przez Komisję pakietów związanych ze zmianami klimatycznymi oraz 
odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, należy zauważyć, że instrumenty 
gospodarcze nie są wykorzystywane w sposób, który czyniłby hierarchię odpadów 
bezwartościową.
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Poprawka 53
Cristiana Muscardini

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 26a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26a) Utrzymując odpowiedni poziom 
ochrony środowiska naturalnego państwa 
członkowskie powinny równocześnie 
zagwarantować skuteczne i oszczędne 
możliwości gospodarki odpadami 
powstałymi wskutek recyklingu, 
w uznaniu kluczowego wkładu zakładów 
recyklingu w ograniczenie ostatecznego 
usuwania odpadów. Tak powstałe odpady 
stanowią poważną przeszkodę dla 
dalszego zwiększania potencjału 
w dziedzinie recyklingu, dlatego właściwe 
władze powinny podjąć niezbędne 
działania zgodne z celem utworzenia 
„społeczeństwa recyklingu”.

Or. en

(Poprawka 9 z pierwszego czytania w PE)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że dla realizacji celu utworzenia „społeczeństwa recyklingu” 
i utworzenia wiodących rynków w UE „odpady wtórne” pochodzące z procesu recyklingu 
wymagają uwzględnienia w przyszłych planach.

Poprawka 54
Eija-Riitta Korhola

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 26b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26b) Utrzymując odpowiedni poziom 
ochrony środowiska naturalnego państwa 
członkowskie powinny równocześnie 
zagwarantować skuteczne i oszczędne 
możliwości gospodarki odpadami 
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powstałymi wskutek recyklingu, 
w uznaniu kluczowego wkładu zakładów 
recyklingu w ograniczenie ostatecznego 
usuwania odpadów. Tak powstałe odpady 
stanowią poważną przeszkodę dla 
dalszego zwiększania potencjału 
w dziedzinie recyklingu, dlatego właściwe 
władze powinny podjąć niezbędne 
działania zgodne z celem utworzenia 
„społeczeństwa recyklingu”.

Or. en

(Poprawka 9 z pierwszego czytania w PE)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że dla realizacji celu utworzenia „społeczeństwa recyklingu” 
i utworzenia wiodących rynków w UE „odpady wtórne” pochodzące z procesu recyklingu 
wymagają uwzględnienia w przyszłych planach.

Poprawka 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 28 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(28) Hierarchia postępowania z odpadami 
zasadniczo ustanawia najlepsze z punktu 
widzenia środowiska całościowe 
rozwiązanie w zakresie prawodawstwa 
i polityki dotyczących odpadów, zaś 
odstępstwo od takiej hierarchii może być 
konieczne w przypadku określonych 
strumieni odpadów, jeżeli jest to 
uzasadnione między innymi wykonalnością 
techniczną, opłacalnością ekonomiczną 
i ochroną środowiska.

(28) Hierarchia postępowania z odpadami 
zasadniczo ustanawia kolejność 
priorytetów tego, co stanowi najlepsze 
z punktu widzenia środowiska całościowe 
rozwiązanie w zakresie prawodawstwa 
i polityki dotyczących odpadów, zaś 
odstępstwo od takiej hierarchii może być 
konieczne w przypadku określonych 
strumieni odpadów, jeżeli jest to 
uzasadnione między innymi wykonalnością 
techniczną, opłacalnością ekonomiczną 
i ochroną środowiska.

Or. en
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(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu)

Uzasadnienie

Hierarchia jako taka nie stanowi najlepszego rozwiązania środowiskowego w prawodawstwie 
dotyczącym odpadów, ale wyznacza listę priorytetów służącą do określenia najlepszego
rozwiązania w zakresie ochrony środowiska.

Poprawka 56
Eija-Riitta Korhola

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 28a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(28a) Poparcie dla energii ze źródeł 
odnawialnych powinno być spójne 
z innymi celami Wspólnoty, ze 
szczególnym uwzględnieniem hierarchii 
postępowania z odpadami. Dlatego też nie 
należy popierać przekształcania 
termicznego nieposegregowanych 
odpadów komunalnych w ramach 
systemów wsparcia na rzecz energii ze 
źródeł odnawialnych, jeżeli poparcie takie 
jest sprzeczne ze stosowaniem tej 
hierarchii.

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu przez Komisję pakietów związanych ze zmianami klimatycznymi oraz 
odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, należy zauważyć, że instrumenty 
gospodarcze nie są wykorzystywane w sposób, który czyniłby hierarchię odpadów 
bezwartościową.
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Poprawka 57
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 29 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(29) Aby umożliwić Wspólnocie, jako 
całości, osiągnięcie samowystarczalności 
w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
i odzysku zmieszanych odpadów 
komunalnych zebranych z gospodarstw 
domowych i umożliwić państwom 
członkowskim stopniowe osiąganie tego 
celu indywidualnie, konieczne jest 
stworzenie sieci współpracy w zakresie 
instalacji unieszkodliwiania odpadów 
i instalacji do odzysku zmieszanych 
odpadów komunalnych zebranych 
z gospodarstw domowych, przy 
uwzględnieniu warunków geograficznych 
oraz potrzeby specjalistycznych instalacji 
dla niektórych rodzajów odpadów.

(29) Zgodnie z zasadą bliskości, odpady 
przeznaczone do unieszkodliwienia 
powinny być przetwarzane w jednej 
z najbliżej położonych odpowiednich 
instalacji, przy zastosowaniu 
najodpowiedniejszych metod i technologii, 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony środowiska naturalnego oraz 
zdrowia publicznego. Każde państwo 
członkowskie powinno przedsięwziąć 
odpowiednie środki, we współpracy 
z innymi państwami członkowskimi, na 
rzecz ustanowienia zintegrowanej 
i odpowiedniej sieci instalacji 
unieszkodliwiania odpadów, 
z uwzględnieniem najlepszych dostępnych 
technologii.

Or. en

(W duchu poprawki 109 z pierwszego czytania w PE)

Uzasadnienie

Przetwarzanie odpadów we Wspólnocie nie powinno podlegać ograniczeniom z uwagi na 
granice państwowe, lecz odbywać się w oparciu o procesy najbardziej korzystne z punktu 
widzenia ochrony środowiska. Rynek wewnętrzny był zawsze środowiskiem sprzyjającym 
stosowaniu najlepszych i zharmonizowanych norm z zakresu ochrony środowiska. Jednakże 
w odniesieniu do odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia niezbędne są ograniczenia. 
Zasada bliskości zapewnia, że wyeliminowany zostanie zbędny przewóz na duże odległości 
odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w przypadkach, w których nie służy to 
użytecznym celom.
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Poprawka 58
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 32 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(32) Z punktu widzenia hierarchii 
postępowania z odpadami i w celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących ze składowania odpadów na 
składowiskach, ważne jest stwarzanie 
korzystnych warunków dla zbierania 
selektywnego i właściwego przetwarzania 
bioodpadów na potrzeby produkcji 
bezpiecznego dla środowiska kompostu 
i innych materiałów opartych na 
bioodpadach. Po przeprowadzeniu oceny 
gospodarowania bioodpadami Komisja 
przedstawi wnioski środków 
legislacyjnych, jeżeli będzie to właściwe.

(32) Z punktu widzenia hierarchii 
postępowania z odpadami i w celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących ze składowania odpadów na 
składowiskach, ważne jest stwarzanie 
korzystnych warunków dla zbierania 
selektywnego i właściwego przetwarzania 
bioodpadów na potrzeby produkcji 
bezpiecznego dla środowiska kompostu 
i innych materiałów opartych na 
bioodpadach. W tym celu niniejsza 
dyrektywa powinna ustanawiać 
szczegółowe kryteria dotyczące zbierania, 
wykorzystania i przetwarzania 
bioodpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pierwszym czytaniem w PE, w niniejszej dyrektywie powinny znaleźć się wszystkie 
kryteria dotyczące bioodpadów.

Poprawka 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 32 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(32) Z punktu widzenia hierarchii 
postępowania z odpadami i w celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących ze składowania odpadów na 
składowiskach, ważne jest stwarzanie 
korzystnych warunków dla zbierania 
selektywnego i właściwego przetwarzania 

(32) Z punktu widzenia hierarchii 
postępowania z odpadami i w celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących ze składowania odpadów na 
składowiskach, ważne jest zapewnienie
zbierania selektywnego i właściwego 
przetwarzania bioodpadów na potrzeby 
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bioodpadów na potrzeby produkcji 
bezpiecznego dla środowiska kompostu i 
innych materiałów opartych na 
bioodpadach. Po przeprowadzeniu oceny 
gospodarowania bioodpadami Komisja 
przedstawi wnioski środków
legislacyjnych, jeżeli będzie to właściwe.

produkcji bezpiecznego dla środowiska 
kompostu i innych materiałów opartych na 
bioodpadach. Państwa członkowskie 
powinny stworzyć systemy selektywnego 
zbierania bioodpadów. Po 
przeprowadzeniu oceny gospodarowania 
bioodpadami Komisja przedstawi wnioski 
celów legislacyjnych, jeżeli będzie to 
właściwe.

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu i zgodna 
z poprawkami 112/138 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Podjęcie działań w odniesieniu do bioodpadów nie powinno być uzależnione od dobrej woli 
państw członkowskich. Korzyści płynące z kompostowania są wystarczająco dobrze znane, 
aby wymagać natychmiastowych i konkretnych działań. Państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do ustanowienia systemów selektywnego zbierania bioodpadów. Natomiast 
analiza przeprowadzona przez Komisję powinna posłużyć do ustanowienia odpowiedniego 
poziomu dla celów minimum. 

Poprawka 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 36 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(36) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1013/2006 państwa członkowskie mogą 
zastosować środki niezbędne w celu 
zapobiegania przemieszczaniu odpadów, 
które nie jest zgodne z ich planami 
gospodarki odpadami. W drodze 
odstępstwa od tego rozporządzenia 
państwa członkowskie powinny być 
uprawnione do ograniczenia wchodzących 
dostaw przeznaczonych do spalarni, 
zaklasyfikowanych jako instalacje do 
odzysku, jeżeli ustalono, że odpady 
krajowe musiałyby być unieszkodliwiane 

(36) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1013/2006 państwa członkowskie mogą 
zastosować środki niezbędne w celu 
zapobiegania przemieszczaniu odpadów, 
które nie jest zgodne z ich planami 
gospodarki odpadami. W drodze 
odstępstwa od tego rozporządzenia 
państwa członkowskie powinny być 
uprawnione do ograniczenia wchodzących 
dostaw przeznaczonych do spalarni, jeżeli 
ustalono, że odpady krajowe musiałyby 
być unieszkodliwiane lub musiałyby być 
przetwarzane w sposób niezgodny 
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lub musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki odpadami 
tych państw. Uznaje się, że niektóre 
państwa członkowskie mogą nie być 
w stanie zorganizować na swoim 
terytorium sieci obejmującej pełny zakres 
obiektów do ostatecznego odzysku.

z planami gospodarki odpadami tych 
państw. Uznaje się, że niektóre państwa 
członkowskie mogą nie być w stanie 
zorganizować na swoim terytorium sieci 
obejmującej pełny zakres obiektów do 
ostatecznego odzysku.

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu i zgodna 
z poprawką 83 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Wspólne stanowisko zmieni pewne kategorie miejskich spalarni odpadów, klasyfikując 
ponownie ich działalność jako proces odzysku, nawet jeżeli nie będą one stosować 
najlepszych spośród dostępnych technologii. Taka zmiana może doprowadzić do zwiększenia 
nakładów inwestycyjnych w spalarnie i w ten sposób bezpośrednio zaszkodzić inwestycjom 
niezbędnym do ponownego wykorzystania i recyklingu, które pozwalają zaoszczędzić większą 
ilości energii i zasobów naturalnych niż w przypadku „odzysku” podczas spalania. Każda 
taka ponowna klasyfikacja powinna więc zostać usunięta ze wspólnego stanowiska. Takie 
rozważania dotyczące wydajności powinny mieć raczej miejsce w ramach przeglądu IPPC 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz dyrektywy w sprawie 
spalania odpadów.

Poprawka 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 37 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(37) Aby poprawić sposób, w jaki 
realizowane jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów w państwach 
członkowskich, oraz ułatwić obieg 
najlepszych praktyk w tym obszarze, 
konieczne jest zaostrzenie przepisów 
dotyczących zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz wprowadzenie wymogu 
zobowiązującego państwa członkowskie do 

(37) Aby poprawić sposób, w jaki 
realizowane jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów w państwach 
członkowskich, oraz ułatwić obieg 
najlepszych praktyk w tym obszarze, 
konieczne jest przyjęcie wspólnotowych 
celów i środków dotyczących zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz wprowadzenie 
wymogu zobowiązującego państwa 
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opracowywania programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów, koncentrujących 
się na kluczowych elementach 
oddziaływania na środowisko oraz 
uwzględniających cały cykl życia 
produktów i materiałów. Takie środki 
powinny zmierzać do przerwania związku 
pomiędzy wzrostem gospodarczym 
a skutkami dla środowiska związanymi 
z wytwarzaniem odpadów. Zarówno
zainteresowane strony, jak i ogół 
społeczeństwa, powinny mieć możliwość 
udziału w sporządzaniu tych programów 
oraz dostęp do sporządzonych programów, 
zgodnie z dyrektywą 2003/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 maja 2003 r. przewidującą udział 
społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska.

członkowskie do opracowywania 
programów zapobiegania powstawaniu 
odpadów, koncentrujących się na 
kluczowych elementach oddziaływania na 
środowisko oraz uwzględniających cały 
cykl życia produktów i materiałów. Takie 
środki powinny zmierzać do przerwania 
związku pomiędzy wzrostem 
gospodarczym a wzrostem ilości odpadów, 
jak również skutkami dla środowiska 
i zdrowia związanymi z wytwarzaniem 
odpadów poprzez redukcję netto 
wytwarzania odpadów, ich szkodliwości 
oraz negatywnych skutków. Zarówno 
władze lokalne i regionalne, jak również
zainteresowane strony i ogół 
społeczeństwa, powinny mieć możliwość 
udziału w sporządzaniu tych programów 
oraz dostęp do sporządzonych programów, 
zgodnie z dyrektywą 2003/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 maja 2003 r. przewidującą udział 
społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 10 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest potrzebna w celu ujednolicenia tego punktu preambuły z poprawką 
18 złożoną przez sprawozdawcę.

Poprawka 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 40 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(40) Aby uprościć prawodawstwo 
wspólnotowe i przyznać odpowiednie 
miejsce korzyściom dla środowiska, 

(40) Aby uprościć prawodawstwo 
wspólnotowe, odnośne przepisy dyrektywy 
Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 
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odnośne przepisy dyrektywy Rady 
75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. 
w sprawie unieszkodliwiania olejów 
odpadowych powinny zostać włączone do 
niniejszej dyrektywy. Dyrektywę 
75/439/EWG należy w związku z tym 
uchylić. Gospodarowanie olejami 
odpadowymi powinno być zgodne 
z wiodącą zasadą hierarchii postępowania 
z odpadami, przy czym priorytet należy 
przyznać opcjom dającym najlepszy dla 
środowiska wynik całkowity. Selektywne 
zbieranie olejów odpadowych pozostaje 
istotnym elementem odpowiedniego nimi 
gospodarowania oraz zapobiegania 
powstawaniu szkód w środowisku 
wynikających z ich niewłaściwego 
unieszkodliwiania.

1975 r. w sprawie unieszkodliwiania 
olejów odpadowych powinny zostać 
włączone do niniejszej dyrektywy. 
Dyrektywę 75/439/EWG należy w związku 
z tym uchylić. Gospodarowanie olejami 
odpadowymi powinno być zgodne 
z wiodącą zasadą hierarchii postępowania 
z odpadami, przy czym priorytet należy 
przyznać opcjom dającym najlepszy dla 
środowiska wynik całkowity. Selektywne 
zbieranie olejów odpadowych pozostaje 
istotnym elementem odpowiedniego nimi 
gospodarowania oraz zapobiegania 
powstawaniu szkód w środowisku 
wynikających z ich niewłaściwego 
unieszkodliwiania.

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu)

Uzasadnienie

Jedynym dopuszczalnym powodem włączenia dyrektywy w sprawie unieszkodliwiania olejów 
odpadowych do dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jest uproszczenie. Krok ten nie wiąże 
się z żadnymi korzyściami dla środowiska. 

Poprawka 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 43 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(43) Należy w szczególności uprawnić 
Komisję do ustalenia kryteriów 
dotyczących niektórych kwestii, takich jak 
warunki uznania danego przedmiotu za 
produkt uboczny, zniesienie statusu 
odpadów i określenie odpadów 
uznawanych za niebezpieczne. Ponadto 
należy uprawnić Komisję do 

(43) Należy w szczególności uprawnić 
Komisję do ustalenia kryteriów określania 
odpadów uznawanych za niebezpieczne. 
Ponadto należy uprawnić Komisję do 
dostosowywania załączników do postępu 
technicznego i naukowego. Ponieważ 
środki te mają zakres ogólny i zostały 
opracowane, aby zmienić inne niż istotne 
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dostosowywania załączników do postępu 
technicznego i naukowego oraz do 
szczegółowego określenia stosowania 
wzoru dla spalarń, o którym mowa w 
załączniku II, R1. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i zostały opracowane, aby 
zmienić inne niż istotne elementy 
niniejszej dyrektywy ramowej oraz 
uzupełnić ją poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, muszą 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

elementy niniejszej dyrektywy ramowej 
oraz uzupełnić ją przez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, muszą 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. en

(Nowa poprawka sporządzona w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu i zgodna 
z poprawkami 107/121, 45 i 83 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Część pierwsza: związana z poprawkami autorstwa sprawozdawcy lub tych samych autorów 
w celu utrzymania w ramach procedury współdecyzji przyjmowania kryteriów dla produktów 
ubocznych oraz zniesienia statusu odpadu.

Część druga: związana z poprawką skreślającą wzór dotyczący wydajności energetycznej 
i znajdujący się w załączniku.

Poprawka 64
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Przedmiot i zakres stosowania Cel i zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi poprzez zapobieganie i zmniejszanie
negatywnego wpływu wynikającego 
z wytwarzania odpadów i gospodarowania 
nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych 
skutków użytkowania zasobów i poprawę 

Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona
środowiska i zdrowia ludzi poprzez 
ustanowienie środków służących
zapobieganiu i zmniejszaniu negatywnego 
wpływu wynikającego z wytwarzania 
odpadów i gospodarowania nimi oraz przez 
zmniejszenie ogólnych skutków 
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efektywności takiego użytkowania. użytkowania zasobów i poprawę 
efektywności takiego użytkowania.

Or. de

Uzasadnienie

W trakcie pierwszego czytania Parlament przyjął określenie celu (poprawka 1). Właściwym 
miejscem do określenia celu jest art. 1 wspólnego stanowiska, który powinien zawierać 
określenie celu i powodu uregulowania i w związku z tym powinien być odpowiednio 
sformułowany.

Poprawka 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1a i 1b (nowe)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. W tym celu poniższa hierarchia 
postępowania z odpadami ma 
zastosowanie jako ogólna zasada 
w przepisach i polityce w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
gospodarowania odpadami:
a) zapobieganie i ograniczanie;
b) przygotowywanie do ponownego 
wykorzystania;
c) recykling;
d) inne metody odzysku, np. odzysk 
energii; oraz
e) unieszkodliwianie.
1b. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1a, 
państwa członkowskie podejmują 
działania sprzyjające rozwiązaniom, które 
dają najlepszy dla środowiska wynik 
całkowity. Może to oznaczać odstąpienie 
od tej hierarchii w przypadku niektórych 
strumieni odpadów, jeżeli jest to 
uzasadnione oceną cyklu życia, 
obejmującą całkowity wpływ związany 
z wytwarzaniem tego rodzaju odpadów 
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i gospodarowaniem nimi. Państwa 
członkowskie zapewniają kompleksowość 
i przejrzystość tego procesu oraz jego 
zgodność z krajowymi zasadami 
planowania w zakresie konsultacji 
i zaangażowania obywateli 
i zainteresowanych stron.
Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić cel w postaci trwałego 
rozwoju, jak również ogólne zasady 
ostrożności dotyczące ochrony środowiska
naturalnego, działania zapobiegawcze, 
likwidację szkód w środowisku u ich 
źródła oraz zasadę „zanieczyszczający 
płaci”. Powinny również wziąć pod uwagę 
wykonalność techniczną i opłacalność 
ekonomiczną, ochronę zasobów, jak 
i całkowite oddziaływanie na środowisko, 
zdrowie ludzi, gospodarkę i aspekty 
społeczne, zgodnie z niniejszym artykułem 
oraz art. 10.

Or. en

(Poprawka sporządzona w oparciu o poprawkę 101/14 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Celem tej nowej poprawki jest przeniesienie art. 11 dotyczącego hierarchii postępowania 
z odpadami na bardziej eksponowane miejsce w przedmiotowej dyrektywie. We wniosku 
Komisji przepisy dotyczące hierarchii postępowania z odpadami mogłyby się znaleźć w art. 1. 
Dlatego też tekst dotyczący hierarchii postępowania z odpadami, wraz z poprawkami 21 i 22, 
przeniesiony zostaje z powrotem do art. 1, w wyniku czego art. 11 powinien zostać skreślony. 
W przypadku przyjęcia tej poprawki wszystkie nawiązania do art. 11 we wspólnym stanowisku 
będą musiały zostać odpowiednio dostosowane. Brzmienie ostatniego akapitu powinno zostać 
dostosowane, aby uwzględnić obowiązujące przepisy Traktatu.
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Poprawka 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) grunt (w miejscu), w tym niewydobyta 
zanieczyszczona gleba i budynki trwale 
związane z gruntem;

skreślona

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawek 15/134/102/123/126 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niewydobyta zanieczyszczona gleba 
powinna być uznawana za odpady. Dlatego też nie należy jej w całości wyłączać z zakresu 
przedmiotowej dyrektywy, lecz tylko w takim stopniu, w jakim może ona zostać objęta 
zakresem przyszłego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego gleby. Miejsca 
zanieczyszczone stanowią poważny problem środowiskowy i powinny być traktowane we 
właściwy sposób.

Poprawka 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) grunt (w miejscu), w tym niewydobyta 
zanieczyszczona gleba i budynki trwale 
związane z gruntem;

b) grunt (w miejscu), w tym niewydobyta 
zanieczyszczona gleba i budynki oraz inne 
konstrukcje trwale związane z gruntem;

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz budynków istnieją również inne konstrukcje związane na stałe z gruntem, które 
również wyraźnie wymienić.
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Poprawka 68
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) niezanieczyszczona gleba i inny materiał 
występujący w stanie naturalnym, 
wydobyty w trakcie prac budowlanych, 
jeżeli jest pewne, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych
w stanie naturalnym w miejscu, w którym 
został wydobyty;

c) niezanieczyszczona, wydobyta gleba 
i inny materiał występujący w stanie 
naturalnym, jeżeli jest pewne, że materiał 
ten zostanie wykorzystany w stanie 
naturalnym w miejscu, w którym został 
wydobyty, lub w innym miejscu;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu w dniu 13 lutego 
2007 r. W przypadku gdy wydobyte niezanieczyszczone materiały są ponownie 
wykorzystywane w tym samym miejscu, administracje publiczne w UE na ogół nie uznają ich 
za odpady. Jeżeli te same materiały są wykorzystywane w innym miejscu, są już często 
uznawane za odpady. Powoduje to znaczne dodatkowe koszty i obciążenia administracyjne, 
nie przynosząc żadnej wartości dodanej.

Poprawka 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) niezanieczyszczona gleba i inny materiał 
występujący w stanie naturalnym, 
wydobyty w trakcie prac budowlanych, 
jeżeli jest pewne, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych
w stanie naturalnym w miejscu, w którym 
został wydobyty;

c) niezanieczyszczona gleba i inny materiał 
występujący w stanie naturalnym, 
wydobyty w trakcie prac budowlanych, 
jeżeli jest pewne, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych
w stanie naturalnym w miejscu, w którym 
został wydobyty, pod warunkiem że ten 
naturalny materiał geologiczny nie ma 
właściwości mogących wywrzeć znaczny 
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wpływ na środowisko przyjmujące;

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o to, aby zapobiec ewentualnym zmianom w środowisku przyjmującym, związanym 
z wprowadzeniem naturalnego materiału geologicznego z zewnątrz, na przykład w przypadku, 
gdy materiał ten cechuje naturalnie wysoka zawartość pewnej lub pewnych substancji, 
mogących doprowadzić do zmiany początkowej równowagi naturalnej.

Poprawka 70
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) niezanieczyszczona gleba i inny 
materiał występujący w stanie 
naturalnym, wydobyty w trakcie prac 
budowlanych, jeżeli jest pewne, że 
materiał ten zostanie wykorzystany do 
celów budowlanych w stanie naturalnym 
w miejscu, w którym został wydobyty;

c) niezanieczyszczone wydobyte materiały, 
które można wykorzystać w tym samym 
lub w innym miejscu.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie brzmienia z pierwszego czytania w PE. Każdy niezanieczyszczony wydobyty 
materiał, a nie tylko materiał wydobyty w trakcie prac budowlanych, powinien zostać 
wyłączony z zakresu przedmiotowej dyrektywy. W odniesieniu do tych materiałów nie ma 
potrzeby stosowania prawa dotyczącego odpadów. 
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Poprawka 71
Avril Doyle

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) niezanieczyszczona gleba i inny materiał 
występujący w stanie naturalnym, 
wydobyty w trakcie prac budowlanych, 
jeżeli jest pewne, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych
w stanie naturalnym w miejscu, w którym 
został wydobyty;

c) niezanieczyszczona wydobyta gleba 
i inny materiał występujący w stanie 
naturalnym, jeżeli jest pewne, że materiał 
ten zostanie wykorzystany w stanie 
naturalnym w miejscu, w którym został 
wydobyty, lub w innym miejscu;

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawek 15/134/102/123/126 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

W przypadku gdy wydobyte niezanieczyszczone materiały są ponownie wykorzystywane w tym 
samym miejscu, administracje publiczne w UE na ogół nie uznają ich za odpady. Jeżeli te 
same materiały zostaną przetransportowane z miejsca wydobycia celem wykorzystania 
w innym miejscu, są już nieodmiennie uznawane za odpady. Powoduje to znaczne dodatkowe 
koszty i obciążenia administracyjne.

Poprawka 72
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – zdanie pierwsze

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Wyłącza się spod stosowania niniejszej 
dyrektywy, do zakresu, w jakim zostały 
objęte innymi przepisami wspólnotowymi:

2. Wyłącza się spod stosowania niniejszej 
dyrektywy, jeżeli zostały objęte innymi 
przepisami wspólnotowymi:

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że obowiązujące dyrektywy i rozporządzenia UE odnoszące się do 
niektórych rodzajów odpadów są nadrzędne wobec przedmiotowej dyrektywy jako bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące odpadów.

Poprawka 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) grunt (w miejscu), w tym niewydobyta 
zanieczyszczona gleba i budynki trwale 
związane z gruntem;

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawek 15/134/102/123/126 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niewydobyta zanieczyszczona gleba 
powinna być uznawana za odpady. Dlatego też nie należy jej w całości wyłączać z zakresu 
przedmiotowej dyrektywy, lecz tylko w takim stopniu, w jakim może ona zostać objęta 
zakresem przyszłego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego gleby. Miejsca 
zanieczyszczone stanowią poważny problem środowiskowy i powinny być traktowane we 
właściwy sposób.

Poprawka 74
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) 

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, w tym produkty 
przetworzone objęte rozporządzeniem 
(WE) nr 1774/2002, za wyjątkiem tych, 

b) produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, w tym produkty 
przetworzone objęte rozporządzeniem 
(WE) nr 1774/2002;
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które są przewidziane do przekształcenia 
termicznego, składowania na składowisku 
lub do wykorzystania w zakładzie 
produkującym biogaz lub w kompostowni;

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie pozwala na uniknięcie niepewności prawnej. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002, 
będące lex specialis, jest nadrzędne względem dyrektywy ramowej. W związku z tym należy 
ponownie podkreślić, że wyłączenia zawarte w przedmiotowej dyrektywie ramowej odnoszą 
się do całego zakresu stosowania rozporządzenia.

Poprawka 75
Eija-Riitta Korhola

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, w tym produkty 
przetworzone objęte rozporządzeniem 
(WE) nr 1774/2002, za wyjątkiem tych, 
które są przewidziane do przekształcenia 
termicznego, składowania na składowisku 
lub do wykorzystania w zakładzie 
produkującym biogaz lub w kompostowni;

b) obornik, niewykorzystane artykuły 
żywnościowe i produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty 
przetworzone objęte rozporządzeniem 
(WE) nr 1774/2002, wykorzystywane 
również do łącznego wytwarzania biogazu 
i nawozów, za wyjątkiem tych produktów 
ubocznych, które są przewidziane do 
przekształcenia termicznego lub
składowania na składowisku;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna do zapewnienia zgodności dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów z pakietami w sprawie zmian klimatycznych oraz odnawialnych źródeł energii. 
W związku z celami w zakresie ochrony jakości wód potrzebne są również nowe możliwości 
w zakresie obróbki obornika i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym 
niewykorzystanych przetworzonych artykułów żywnościowych. Jedną z możliwości jest użycie 
obornika, produktów ubocznych i niewykorzystanej żywności do produkcji biogazu (energii), 
połączonej z produkcją nawozów.
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Poprawka 76
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) odpady powstałe w wyniku 
poszukiwania, wydobywania, 
przetwarzania i składowania zasobów
mineralnych oraz z działalności 
odkrywkowej objęte dyrektywą 
2006/21/WE.

d) odpady powstałe w wyniku 
poszukiwania, wydobywania, 
przetwarzania i składowania surowców
mineralnych oraz z działalności 
odkrywkowej objęte dyrektywą 
2006/21/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 2 lit. d) powinna być dostosowana do definicji określonych w art. 2 ust. 1 
dyrektywy 2006/21/WE.

Poprawka 77
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4) „bioodpady” oznaczają ulegające 
biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, 
odpady spożywcze i kuchenne 
z gospodarstw domowych, restauracji, 
placówek zbiorowego żywienia i handlu 
detalicznego i porównywalne odpady 
z zakładów przetwórstwa spożywczego;

4) „bioodpady” oznaczają ulegające 
biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, 
odpady spożywcze i kuchenne 
z gospodarstw domowych, restauracji, 
placówek zbiorowego żywienia i handlu 
detalicznego i porównywalne odpady 
z przetwórstwa produktów rolnych 
i gospodarki leśnej;

Or. de
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Uzasadnienie

Nowa definicja „bioodpadów”, przyjęta we wspólnym stanowisku w sprawie ramowej 
dyrektywy w sprawie odpadów, nie uwzględnia niektórych rodzajów odpadów dobrze 
nadających się do kompostowania, jak np. włókna tytoniu lub odpady pochodzące z produkcji 
pasz, które były uwzględnione w przyjętej w pierwszym czytaniu poprawce 30. Z tego względu 
konieczne jest uzupełnienie definicji.

Poprawka 78
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4) „bioodpady” oznaczają ulegające 
biodegradacji odpady ogrodowe 
i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne 
z gospodarstw domowych, restauracji, 
placówek zbiorowego żywienia i handlu 
detalicznego i porównywalne odpady 
z zakładów przetwórstwa spożywczego;

4) „bioodpady” oznaczają odpady 
pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
przeznaczone do odzyskiwania, które 
mogą zostać rozłożone przez 
mikroorganizmy, organizmy żyjące 
w glebie lub enzymy; materiał glebowy 
niezawierający znacznego udziału 
bioodpadów i resztek roślinnych
z produkcji rolnej objętych zakresem art. 2 
ust. 1 lit. f) nie stanowi bioodpadu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 30 z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 79
Eija-Riitta Korhola

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 10a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

10a) „selektywna zbiórka” oznacza 
zbiórkę, w ramach której dany strumień 
odpadów obejmuje jedynie odpady 
jednego rodzaju i o tym samym 
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charakterze, a jego zbiórka i transport 
przebiegają oddzielnie;

Or. en

Uzasadnienie

Selektywna zbiórka będzie zyskiwać na znaczeniu w trakcie postępu ku „społeczeństwu 
recyklingu” oraz przy tworzeniu wiodących rynków recyklingu. (Poprawka 104 z pierwszego 
czytania w PE, poparta przez Komisję.)

Poprawka 80
Cristiana Muscardini

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 10a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

10a) „selektywna zbiórka” oznacza 
zbiórkę, w ramach której dany strumień 
odpadów obejmuje jedynie odpady 
jednego rodzaju i o tym samym 
charakterze, a jego zbiórka i transport 
przebiegają oddzielnie;

Or. en

Uzasadnienie

Selektywna zbiórka będzie zyskiwać na znaczeniu w trakcie postępu ku „społeczeństwu 
recyklingu” oraz przy tworzeniu wiodących rynków recyklingu. Poprawka 104 z pierwszego 
czytania.

Poprawka 81
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 11 – litera (c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(c) zawartość substancji szkodliwych (c) zawartość substancji niebezpiecznych



AM\711129PL.doc 45/75 PE402.733v01-00

PL

w materiałach i produktach; w materiałach i produktach;

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „niebezpieczny” jest bardziej odpowiednie niż termin „szkodliwy”, ponieważ jest 
to słowo powszechnie używane w przepisach UE dotyczących substancji i preparatów 
niebezpiecznych.

Poprawka 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 13a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

13a) „ponowne przetwarzanie przed 
odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów” oznacza działania 
podejmowane przed końcowym odzyskiem 
lub unieszkodliwieniem odpadów, na 
przykład sortowanie, rozdrabnianie, 
rozcieńczanie, peletowanie, suszenie, 
cięcie, kondycjonowanie, mieszanie lub 
rozdzielanie; zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 251 Traktatu, Komisja 
przedłoży w terminie do… wniosek 
dotyczący aktu prawnego w sprawie 
przyjęcia przepisów wykonawczych w celu 
określenia kryteriów ochrony środowiska 
i efektywności, na podstawie których 
ponowne przetwarzanie, z uwagi na jego 
produkt końcowy, będzie można 
zakwalifikować jako procedurę odzysku.

Or. de

(Poprawka sporządzona w oparciu o art. 3 lit. i) z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

W praktyce, w procesie gospodarowania odpadami zdecydowanie przeważająca część 
odpadów nie podlega bezpośrednio końcowemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Odpady są 
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raczej z reguły ponownie przetwarzane w samodzielnych zakładach. Ze względu na duże 
znaczenie w praktyce konieczna jest odrębna definicja „ponownego przetwarzania przed 
odzyskiem lub unieszkodliwianiem”, o którym jak dotąd wspomina jedynie art. 3 lit. i). 
Jednocześnie wydaje się słuszne, aby kryteria ochrony środowiska i efektywności dla 
ponownego przetwarzania przyjąć zgodnie z procedurą legislacyjną, o której mowa 
w art. 251 Traktatu.

Poprawka 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces,
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. 

14) „odzysk” oznacza proces
przetwarzania odpadów spełniający 
następujące kryteria:

(a) w jego wyniku powstają odpady 
zastępujące inne zasoby, które zostałyby 
wykorzystane do spełnienia ich funkcji,
lub w jego trakcie odpady 
przygotowywane są do takiego 
wykorzystania; 
(b) w jego wyniku, poprzez zastąpienie 
innych zasobów, odpady służą 
rzeczywistemu celowi;
(c) spełnia wszelkie kryteria wydajności 
ustalone zgodnie z art. 35 ust. 1;
(d) redukuje ogólny negatywny wpływ na 
środowisko poprzez wykorzystanie 
odpadów jako substytutu innych zasobów;
(e) gwarantuje, że produkty te są zgodne 
z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym w zakresie bezpieczeństwa 
i spełniają normy wspólnotowe;
(f) nadaje wysoki priorytet ochronie 
zdrowia ludzkiego i środowiska oraz 



AM\711129PL.doc 47/75 PE402.733v01-00

PL

minimalizuje powstawanie, uwalnianie 
i rozprzestrzenianie się niebezpiecznych 
substancji w wyniku tego procesu.

Załącznik II zawiera niewyczerpujący
wykaz procesów odzysku;

Załącznik II zawiera zharmonizowany 
i podlegający przeglądowi wykaz 
procesów odzysku;

Or. en

(Część pierwsza stanowi przywrócenie poprawki 127 z pierwszego czytania, ostatni akapit 
jest nową poprawką sporządzoną w oparciu o art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu.)

Uzasadnienie

Zastępowanie zasobów należy rozpatrywać jedynie na poziomie zakładu, a nie w szerszej 
gospodarce, ponieważ powstaje wówczas ryzyko, że określenie to stanie się zbyt szerokie, aby 
zachowało swoje znaczenie.

Załącznik II należy postrzegać jako zharmonizowany wykaz, który w oczywisty sposób może 
podlegać przeglądowi. W innym przypadku państwa członkowskie mogłyby stosować inne 
interpretacje, co zaszkodziłoby krajowym planom gospodarki odpadami poprzez 
transgraniczny transport odpadów.

Poprawka 84
Johannes Blokland

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces,
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. 

14) „odzysk” oznacza proces
przetwarzania odpadów spełniający 
następujące kryteria:

1) w jego wyniku powstają odpady 
zastępujące inne zasoby, które zostałyby 
wykorzystane do spełnienia ich funkcji 
w danym zakładzie, lub w jego trakcie 
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odpady przygotowywane są do takiego 
wykorzystania;
2) w jego wyniku, poprzez zastąpienie 
innych zasobów, odpady służą 
rzeczywistemu celowi;
3) spełnia wszelkie kryteria wydajności 
ustalone zgodnie z art. 35 ust. 1;
4) redukuje ogólny negatywny wpływ na 
środowisko poprzez wykorzystanie 
odpadów jako substytutu innych zasobów;
5) gwarantuje, że produkty te są zgodne 
z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym w zakresie bezpieczeństwa 
i spełniają normy wspólnotowe;
6) nadaje wysoki priorytet ochronie 
zdrowia ludzkiego i środowiska oraz 
minimalizuje powstawanie, uwalnianie 
i rozprzestrzenianie się niebezpiecznych 
substancji w wyniku tego procesu.

Załącznik II zawiera niewyczerpujący
wykaz procesów odzysku;

Załącznik II zawiera wyczerpujący wykaz 
procesów odzysku. Procesy 
przygotowawcze mogą zostać zatwierdzone 
jako odzysk tylko wówczas, gdy służą do 
przygotowania odpadów do następującego 
po nich odzysku lub recyklingu, 
z uwzględnieniem art. 16 oraz gdy 
jednocześnie od początku istnieje 
pewność, że całość lub przeważająca część 
przygotowanych odpadów zawsze będzie 
przeznaczana do odzysku lub recyklingu. 

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia poprawki 8 sprawozdawcy. Słowa „lub szerzej w gospodarce” zostały
skreślone, ponieważ trudno jest tego dowieść w praktyce. Jeśli chodzi o załącznik II, wykaz 
ten należy uważać za wyczerpujący i w odniesieniu do wszystkich procesów 
przygotowawczych (wymienionych w załączniku II) powinno być pewne, że są one 
prowadzone z uwagi na późniejsze przeznaczenie odpadów do odzysku.



AM\711129PL.doc 49/75 PE402.733v01-00

PL

Poprawka 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. Załącznik II zawiera
niewyczerpujący wykaz procesów 
odzysku;

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. Załącznik II zawiera 
niewyczerpujący wykaz procesów 
odzysku. Ponowne przetwarzanie uznaje 
się za formę odzysku jedynie wówczas, gdy 
jego celem jest przygotowanie odpadów do 
odzysku lub ponownego wykorzystania, 
zgodnie z art. 16 oraz gdy jednocześnie od 
początku istnieje pewność, że ponownie 
przetwarzane odpady zostaną w całości 
lub w przeważającej mierze poddane 
odzyskowi lub ponownemu wykorzystaniu;

Or. de

Uzasadnienie

W praktyce, w procesie gospodarowania odpadami zdecydowanie przeważająca część 
odpadów nie podlega bezpośrednio końcowemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Odpady są 
raczej z reguły ponownie przetwarzane w samodzielnych zakładach. Następnie w zależności 
od aktualnych cen na rynku odpadów, ponownie przetworzone odpady poddawane są 
odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Przykładem może być przetwarzanie odpadów, które albo 
przy korzystnych warunkach zostaną poddane odzyskowi w cementowniach lub spalarniach 
odpadów o odpowiedniej skuteczności spalania, albo przy niskich cenach spalania zostaną 
unieszkodliwione w spalarniach odpadów bez dostatecznego wykorzystania energii.
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Poprawka 86
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. Załącznik II zawiera 
niewyczerpujący wykaz procesów 
odzysku;

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. Załącznik II zawiera wspólny 
wykaz procesów odzysku; wykaz ten 
podlega regularnej ocenie i przeglądowi 
w miarę postępu naukowego 
i technologicznego;

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte we wspólnym stanowisku Rady jest nie do zaakceptowania, ponieważ 
oświadczenie, że wykaz zawarty w załączniku II nie jest wyczerpujący, pociąga za sobą 
ryzyko, że procesy niebędące procesami odzysku będą klasyfikowane jako odzysk, w różny 
sposób w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego też, w przypadku opracowania 
nowych metod odzysku, należałoby poddać przeglądowi i dostosować załącznik II do 
aktualnego stanu postępu naukowego i technologicznego. 

Poprawka 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
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materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. Załącznik II zawiera 
niewyczerpujący wykaz procesów 
odzysku;

materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji. Załącznik II zawiera 
niewyczerpujący wykaz procesów 
odzysku;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez PE w pierwszym czytaniu; przedstawia ona dokładnie cel odzysku, 
jakim jest gospodarowanie odpadami. Ważne jest zastosowanie mniej ogólnego określenia 
tego, gdzie ma miejsce zastąpienie i gdzie odpady służą użytecznemu zastosowaniu.

Poprawka 88
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej 
gospodarce. Załącznik II zawiera 
niewyczerpujący wykaz procesów 
odzysku;

14) „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, 
którego głównym celem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu zastosowaniu 
przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnych 
skutków dla środowiska i uwzględnieniu 
ochrony zdrowia ludzkiego, poprzez 
zastąpienie innych materiałów, które 
w przeciwnym wypadku zostałyby użyte 
do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku 
którego odpady są przygotowywane do 
spełnienia takiej funkcji w danym 
zakładzie lub w szerszej gospodarce. 
W tym kontekście należy zwrócić uwagę 
na zrównoważone wykorzystanie 
materiałów przy szczególnym 
uwzględnieniu skutków dla środowiska 
naturalnego i zdrowia. Załącznik II 
zawiera niewyczerpujący wykaz procesów 
odzysku;
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Or. de

(Poprawka opiera się na poprawkach 6 i 127 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją odzysku zawartą obecnie w tekście możliwe byłoby zakwalifikowanie jako 
odzysku również wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych do 
wypełniania wyrobisk po kopalniach w okolicach, w których występuje nieprzepuszczalna 
warstwa gruntu (aby nie wystąpiło zagrożenie dla wód podziemnych). Nie jest to 
zrównoważony odzysk, ponieważ w ten sposób problem odpadów spycha się na przyszłe 
pokolenia.

Dalsze uzupełnienie jest konieczne ze względu na hierarchię odpadów, która z uwagi na 
argumenty ekologiczne wyżej ocenia odzysk odpadów od ich unieszkodliwiania.

Ponadto definicja „głównego celu” jest zgodna z orzecznictwem ETS.

Poprawka 89
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 14 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W tym kontekście należy zwrócić uwagę 
na zrównoważone wykorzystanie 
materiałów przy szczególnym 
uwzględnieniu skutków dla środowiska 
naturalnego i zdrowia. 

Or. de

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do wniosku Komisji wspólne stanowisko zawiera definicję „odzysku”. 
Zgodnie z tą definicją możliwe byłoby zakwalifikowanie jako odzysku również wykorzystania 
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych do wypełniania wyrobisk po kopalniach 
w okolicach, w których występuje nieprzepuszczalna warstwa gruntu (aby nie wystąpiło 
zagrożenie dla wód podziemnych). Chociaż takie zagospodarowanie odpadów nie powoduje 
bezpośredniego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia, to nie odpowiada kryteriom 
zrównoważonego odzysku. W ten sposób spycha się jedynie problem odpadów na przyszłe 
pokolenia, które będą musiały zająć się ich zagospodarowaniem po wykopaniu.



AM\711129PL.doc 53/75 PE402.733v01-00

PL

Poprawka 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 16

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku, w ramach którego 
materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają 
być wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

16) „recykling” oznacza ponowne 
przetworzenie materiałów lub substancji 
zawartych w odpadach poprzez proces 
produkcji tam, gdzie ma miejsce 
wytwarzanie lub ich włączanie w skład 
nowych produktów, materiałów lub 
substancji wykorzystywanych
w pierwotnym celu lub innych celach. 
Obejmuje ponowne przetwarzanie 
materiału organicznego, ale nie obejmuje 
odzysku energii, przetwarzania w celu 
wykorzystania jako paliwa, procesów 
obejmujących spalanie i wykorzystanie 
jako źródła energii, w tym energii 
chemicznej, lub do celów wypełniania 
wyrobisk;

Or. en

Uzasadnienie

oiu[brak tekstu w oryginale]

Poprawka 91
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 16

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku, w ramach którego 
materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku, w ramach którego 
materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 
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celu lub innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, 
ale nie obejmuje odzysku energii
i ponownego przetwarzania na materiały, 
które mają być wykorzystane jako paliwa 
lub do celów wypełniania wyrobisk;

celu lub innych celach. Nie obejmuje to 
odzysku energii;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja recyklingu zawarta we wspólnym stanowisku nie odpowiada praktyce. W poprawce 
proponuje się jednoznaczne uregulowanie w odniesieniu do odzysku energii.

Poprawka 92
Françoise Grossetête

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 16

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku, w ramach którego
materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. Obejmuje 
ponowne przetwarzanie materiału 
organicznego, ale nie obejmuje odzysku 
energii i ponownego przetwarzania na 
materiały, które mają być wykorzystane 
jako paliwa lub do celów wypełniania 
wyrobisk;

16) „recykling” oznacza ponowne 
przetworzenie materiałów, w ramach 
którego są one włączane w skład nowych
produktów. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje, między innymi, odzysku 
energii, przetwarzania w celu 
wykorzystania jako paliwa, procesów 
obejmujących spalanie i wykorzystanie 
jako źródła energii, w tym energii 
chemicznej i ponownego przetwarzania na 
materiały, które mają być wykorzystane do 
celów wypełniania wyrobisk;

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie recyklingu w kontekście przedmiotowej dyrektywy jest następujące: „ponowne 
przejście przez cykl” lub, innymi słowy, ponowne przetworzenie materiałów lub substancji. 
Dokładnie tak brzmiała też interpretacja Parlamentu w pierwszym czytaniu. Definicja ta jest 
niezbędna dla: 1) odpowiedniego rozróżnienia pomiędzy procesami odzysku i recyklingu, 
które w większości przypadków mają różny charakter i różne cele oraz 2) zagwarantowania, 
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że cele recyklingu nie utracą znaczenia.

Poprawka 93
Eija-Riitta Korhola

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 16

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku, w ramach którego 
materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być 
wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

16) „recykling” oznacza ponowne 
przetwarzanie materiałów lub substancji 
zawartych w odpadach w procesie 
produkcyjnym, w trakcie którego te 
materiały i substancje wytwarzają nowe 
produkty lub stają się częścią nowych
produktów, materiałów lub substancji, 
wykorzystywanych w pierwotnym celu lub 
innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być 
wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu sprecyzowanie definicji w celu lepszego uwzględnienia wieloetapowego 
przetwarzania w łańcuchu branż przemysłowych w nowy produkt recyklingu (pierwsze 
czytanie w PE, poprawka 21, poparta przez Komisję).

Poprawka 94
Cristiana Muscardini

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 16

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku, w ramach którego 
materiały odpadowe są ponownie 

16) recykling” oznacza ponowne 
przetwarzanie materiałów lub substancji 
zawartych w odpadach w procesie 
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przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być 
wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

produkcyjnym, w trakcie którego te 
materiały i substancje wytwarzają nowe 
produkty lub stają się częścią nowych
produktów, materiałów lub substancji, 
wykorzystywanych w pierwotnym celu lub 
innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być 
wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu sprecyzowanie definicji w celu lepszego uwzględnienia wieloetapowego 
przetwarzania w łańcuchu branż przemysłowych w nowy produkt recyklingu (pierwsze 
czytanie w PE, poprawka 21, poparta przez Komisję).

Poprawka 95
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 16

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku, w ramach którego 
materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być 
wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

16) „recykling” oznacza jakikolwiek 
proces odzysku zgodny z pkt. 14, w ramach 
którego materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. Obejmuje ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale 
nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być 
wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja powinna zawierać odniesienie do definicji odzysku w celu wyjaśnienia, że recykling 
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jest częścią odzysku.

Poprawka 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 16 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

16a) „produkt recyklingu” lub „udział 
recyklingu” jest określany poprzez ilość 
faktycznego produktu procesu recyklingu, 
stanowiącego materiał służący do
wytworzenia nowych produktów, 
materiałów lub substancji.

en

Uzasadnienie

Definicja recyklingu nie rozwiązuje kwestii stosunku wkładu do produktu końcowego 
w kontekście wyznaczania celów w zakresie recyklingu lub sprawozdawczości dotyczącej 
ilości odpadów poddanych recyklingowi. Należy dodać definicję mającą wyjaśnić, że to 
produkt procesu recyklingu powinien być mierzony i wykorzystywany jako rzeczywista ilość 
materiału, który faktycznie przeszedł recykling.

Poprawka 97
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 18

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

18) „unieszkodliwianie” oznacza 
jakikolwiek proces niebędący odzyskiem, 
nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego 
procesu jest odzysk substancji lub energii.
Załącznik I zawiera niewyczerpujący 
wykaz procesów unieszkodliwiania;

18) „unieszkodliwianie” oznacza 
jakikolwiek proces niebędący odzyskiem.
Załącznik I zawiera niewyczerpujący 
wykaz procesów unieszkodliwiania.
Wszelkie procesy unieszkodliwiania 
powinny nadawać wysoki priorytet 
ochronie zdrowia ludzi i środowiska;

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia między odzyskiem a unieszkodliwianiem 
odpadów. Sformułowanie: „wtórnym skutkiem” prowadzi do zamieszania w odniesieniu do 
odzyskiwania substancji i energii z odpadów w przeznaczonych do tego instalacjach 
przemysłowych.

Poprawka 98
Anne Laperrouze

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19a) „odzysk energii” oznacza użycie 
odpadów palnych w roli paliwa do 
wytworzenia energii poprzez bezpośrednie 
przekształcanie termiczne z innymi 
odpadami bądź paliwem lub bez nich, ale 
z odzyskiem energii cieplnej. Proces 
przekształcania termicznego, w trakcie 
którego użytkowana ilość energii 
przekracza ilość pozyskiwaną, nie jest 
traktowany jako odzysk energii;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 26 z pierwszego czytania w PE.

Poprawne wdrożenie dyrektywy wymaga umieszczenia w art. 3 szczegółowej definicji 
„odzysku energii”. Zgodnie z proponowaną definicją odzysk energii powinien oznaczać każdy 
proces, w trakcie którego odpady palne używane są jako paliwa w celu wytwarzania energii. 
Aby wprowadzić rozróżnienie między odzyskiem a unieszkodliwianiem, wniosek stanowi, że 
proces można uznać za odzysk energii tylko w przypadku, gdy wydajność procesu wskazuje na 
to, że z odpadów wytwarzana jest energia.
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Poprawka 99
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19a) „najlepsze dostępne techniki
gospodarowania odpadami” oznaczają 
najwydajniejszy i najbardziej 
zaawansowany etap rozwoju działań 
odpowiednich metod pracy, pozwalający 
na wykazanie praktycznej przydatności 
konkretnych technik w celu zapobiegania 
podczas gospodarki odpadami 
zagrożeniom dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska; art. 2 ust. 11 dyrektywy 
96/61/WE oraz jej załącznik IV stosuje się 
odpowiednio;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 32 z pierwszego czytania.

Poprawka 100
Péter Olajos

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19a) „przetwarzanie wstępne” oznacza 
każdy proces, jaki może zostać 
przeprowadzony dla celów 
przemieszczania, składowania, odzysku 
lub unieszkodliwienia w sposób zgodny 
z zasadami ochrony środowiska, którego 
produkt stanowią odpady wymagające 
dalszego przetwarzania.

Or. hu
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Uzasadnienie

Niepokoi fakt, że wniosek nie zawiera pojęcia przetwarzania wstępnego. Różne przepisy 
prawne nie zezwalają na prowadzenie innych procesów przetwarzania odpadów bez 
dokonania przetwarzania wstępnego, chociaż procesy takie przeprowadzane są jako działania 
niezależne przez operatorów rynkowych i między nimi. Niemniej jednak pojęcie przetwarzania 
wstępnego pojawia się w dyrektywie w wielu miejscach.

Poprawka 101
Péter Olajos

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19b) „organizacja koordynująca 
przetwarzanie” oznacza jakąkolwiek 
niezależną organizację powołaną w celu 
zarządzania zobowiązaniami producentów 
i dystrybutorów dotyczącymi zwrotu 
i odzysku, która w zamian za opłatę 
przyjmuje zobowiązania od producentów 
i dystrybutorów, na mocy warunków 
umownych; organizuje i koordynuje zwrot 
i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, 
za które ponosi odpowiedzialność.

Or. hu

Uzasadnienie

W różnych państwach członkowskich działa wiele organizacji koordynujących przetwarzanie,
które dbają o zgodność z dotyczącymi producentów (stron zobowiązanych) zobowiązaniami 
w zakresie zwrotu i odzysku odpadów. W trakcie swojej rutynowej pracy wypełniają one 
ważne zadania z zakresu gospodarowania odpadami, nie tylko załatwiając formalności 
dotyczące zwrotu i odzysku tych produktów, które stały się odpadami, ale również prowadząc 
aktywną działalność edukacyjną w społeczeństwie i rozpowszechniając informacje na temat 
ochrony środowiska, w wielu przypadkach we współpracy z ministerstwami odpowiedzialnymi 
za ochronę środowiska. Zalecamy wyjaśnienie ich sytuacji prawnej poprzez przyjęcie 
niniejszej definicji.
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Poprawka 102
Péter Olajos

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19 c (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19c) „surowiec wtórny” oznacza odpady, 
które zostały poddane procesowi odzysku 
i spełniają kryteria ustalone dla tego 
rodzaju materiału.

Or. hu

Uzasadnienie

Art. 5 nie wyjaśnia tego, w jaki sposób określane są materiały, które przestały być odpadami. 
W praktyce w przemyśle odpady, które zostały poddane procesowi odzysku, określa się 
mianem surowców wtórnych.

Poprawka 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 3a
1. Poniższa hierarchia postępowania 
z odpadami ma zastosowanie jako ogólna 
zasada w zapobieganiu powstawaniu 
odpadów oraz przepisach i polityce 
gospodarowania odpadami:
a) zapobieganie i ograniczanie;
b) przygotowywanie do ponownego 
użycia;
c) recykling;
d) inne metody odzysku, np. odzysk 
energii; oraz
e) unieszkodliwianie.
2. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1, 
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państwa członkowskie podejmują 
działania sprzyjające rozwiązaniom, które 
dają najlepszy dla środowiska wynik 
całkowity. Może to oznaczać dla 
niektórych strumieni odpadów odstąpienie 
od tej hierarchii, jeżeli jest to uzasadnione 
zastosowaniem metodologii myślenia 
o cyklu życia, obejmującej całkowity 
wpływ związany z wytwarzaniem 
i gospodarowaniem tymi odpadami. 
Państwa członkowskie zapewniają 
kompleksowość i przejrzystość tego 
procesu oraz jego zgodność z krajowymi 
zasadami planowania w zakresie 
konsultacji i zaangażowania obywateli 
i zainteresowanych stron.
Państwa członkowskie powinny brać pod 
uwagę ogólne zasady ochrony środowiska 
dotyczące ostrożności i zrównoważonego 
podejścia, wykonalności technicznej 
i opłacalności ekonomicznej, ochrony 
zasobów, a także całkowitego 
oddziaływania na środowisko, zdrowie 
ludzi, ekonomię i aspekty społeczne, 
zgodnie z art. 1 i 10.

Or. en

(dawniej art. 11)

Uzasadnienie

Poprawka obejmuje poprawki 21 i 22 projektu zalecenia. Celem tej nowej poprawki jest
przeniesienie art. 11 dotyczącego hierarchii postępowania z odpadami na bardziej 
eksponowane miejsce w dyrektywie. We wniosku Komisji hierarchia postępowania 
z odpadami znalazłaby się w art. 1. Dlatego też tekst dotyczący hierarchii postępowania 
z odpadami, wraz z poprawkami 21 i 22, przeniesiony zostaje z powrotem do tego nowego 
art. 3a, w wyniku czego art. 11 powinien zostać skreślony.
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Poprawka 104
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Substancja lub przedmiot, powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
podstawowym celem nie jest ich 
produkowanie, mogą być uznane za 
produkt uboczny, a nie za odpady, 
o których mowa w art. 3 lit. a), wyłącznie 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

skreślony

a) dalsze wykorzystywanie danej 
substancji lub tego przedmiotu jest pewne;
b) dana substancja lub przedmiot mogą 
być wykorzystywane bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dalszego przetwarzania 
innego niż normalna praktyka 
przemysłowa;
c) dana substancja lub przedmiot są 
produkowane jako integralna część 
procesu produkcyjnego; oraz
d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 
przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do 
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko lub zdrowie ludzi.
2. Na podstawie warunków określonych 
w ust. 1 można przyjąć środki określające 
kryteria, jakie muszą być spełnione, aby 
konkretne substancje lub przedmioty 
mogły być uznane za produkty uboczne, 
a nie za odpady, o których mowa w art. 3 
lit. a). Środki te, projektowane w celu 
zmiany niebędących zasadniczymi 
elementów niniejszej dyrektywy przez 
uzupełnienie jej, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.
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Or. fr

(Wytyczne opublikowane przez Komisję (21 lutego 2007 r.) stanowią właściwe ramy dla 
wyjaśnienia tej kwestii i uniknięcia ewentualnych skarg.)

Uzasadnienie

 Definicja zawarta we wspólnym stanowisku Rady mogłaby wprowadzić większy zamęt 
i doprowadzić do niepożądanego klasyfikowania odpadów jako produktów ubocznych. 
Koncepcja produktu ubocznego stanowi zatem poważne źródło sporów prawnych i zagrożenie 
dla ochrony środowiska i zdrowia oraz wysokich standardów ochrony ustanowionych w tych 
dwóch dziedzinach. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej kategorii pośredniej między 
produktami a odpadami.

Poprawka 105
Johannes Blokland

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Substancja lub przedmiot, powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
podstawowym celem nie jest ich 
produkowanie, mogą być uznane za 
produkt uboczny, a nie za odpady, 
o których mowa w art. 3 lit. a), wyłącznie 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. Substancja lub przedmiot, powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
podstawowym celem nie jest ich 
produkowanie, mogą być uznane za 
produkt uboczny, a nie za odpady, 
o których mowa w art. 3 lit. a), wyłącznie 
jeżeli spełnione są następujące warunki 
ustanowione w załączniku Ia:

a) dalsze wykorzystywanie danej 
substancji lub tego przedmiotu jest pewne;
b) dana substancja lub przedmiot mogą 
być wykorzystywane bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dalszego przetwarzania 
innego niż normalna praktyka 
przemysłowa;
c) dana substancja lub przedmiot są 
produkowane jako integralna część 
procesu produkcyjnego; oraz
d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 
przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
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w zakresie produktu, ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzą do 
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na
środowisko lub zdrowie ludzi.
2. Na podstawie warunków określonych
w ust. 1 można przyjąć środki określające 
kryteria, jakie muszą być spełnione, aby 
konkretne substancje lub przedmioty 
mogły być uznane za produkty uboczne, 
a nie za odpady, o których mowa w art. 3 
lit. a). Środki te, projektowane w celu 
zmiany niebędących zasadniczymi 
elementów niniejszej dyrektywy przez 
uzupełnienie jej, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Załącznik Ia może zostać zmieniony
w celu określenia kryteriów, jakie muszą 
być spełnione, aby konkretne substancje 
lub przedmioty mogły być uznane za 
produkty uboczne, a nie za odpady, 
o których mowa w art. 3 pkt 1). Jeżeli dalej 
występują wątpliwości w tym zakresie,
można przyjąć dodatkowe środki w celu 
wyjaśnienia, czy substancja jest 
produktem ubocznym, czy odpadem. 
Środki te, w tym kryteria środowiskowe 
i jakościowe, projektowane w celu zmiany 
niebędących zasadniczymi elementów 
niniejszej dyrektywy przez uzupełnienie 
jej, są przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 36 ust. 2.

3. Produkt uboczny w ramach niniejszej 
dyrektywy nie jest odpadem i dlatego może 
być uznany za produkt.

Or. en

(Zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) Regulaminu komunikat Komisji (COM(2007)59 z 21 lutego 
2007 r.) może być uznawany za nowy fakt zaistniały po pierwszym czytaniu (13 lutego 2007).)

Uzasadnienie

Schemat podejmowania decyzji w załączniku II tego komunikatu jest bardzo dobrym 
narzędziem do oceny, czy dany materiał jest produktem ubocznym, czy odpadem. Należy 
wyjaśnić, że w prawodawstwie UE istnieją tylko dwie kategorie: odpady i substancje lub 
przedmioty niebędące odpadami. Dlatego też należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że produkt 
uboczny nie jest odpadem, lecz produktem, aby uniknąć ewentualnego zazębiania się pojęć 
lub nieścisłości pomiędzy prawodawstwem dotyczącym odpadów a REACH. 
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Poprawka 106
Anne Laperrouze

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Substancja lub przedmiot, powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
podstawowym celem nie jest ich 
produkowanie, mogą być uznane za 
produkt uboczny, a nie za odpady, 
o których mowa w art. 3 lit. a), wyłącznie 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

skreślony

a) dalsze wykorzystywanie danej 
substancji lub tego przedmiotu jest pewne;
b) dana substancja lub przedmiot mogą 
być wykorzystywane bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dalszego przetwarzania 
innego niż normalna praktyka 
przemysłowa;
c) dana substancja lub przedmiot są 
produkowane jako integralna część 
procesu produkcyjnego; oraz
d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 
przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do 
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko lub zdrowie ludzi.
2. Na podstawie warunków określonych
w ust. 1 można przyjąć środki określające 
kryteria, jakie muszą być spełnione, aby
konkretne substancje lub przedmioty 
mogły być uznane za produkty uboczne, 
a nie za odpady, o których mowa w art. 3 
lit. a). Środki te, projektowane w celu 
zmiany niebędących zasadniczymi 
elementów niniejszej dyrektywy przez 
uzupełnienie jej, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.
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Or. en

(Komisja opublikowała ten komunikat wyjaśniający w sprawie produktów ubocznych po 
pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim. Można to uznać za nowy fakt.)

Uzasadnienie

Zgodnie z rzeczywistą wersją art. 4 dotyczący produktów ubocznych może zostać 
wykorzystany do obejścia dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i dyrektywy REACH. 
Zagrożenie, jakie stwarza ten artykuł, zwiększa brak pewności prawnej.

Poprawka 107
Marcello Vernola

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Substancja lub przedmiot, powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
podstawowym celem nie jest ich 
produkowanie, mogą być uznane za 
produkt uboczny, a nie za odpady, o 
których mowa w art. 3 lit. a), wyłącznie 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. Substancja lub przedmiot, powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
podstawowym celem nie jest ich 
produkowanie, mogą być uznane za 
produkt uboczny, a nie za odpady, o 
których mowa w art. 3 pkt 1), wyłącznie 
jeżeli spełnione są jedynie następujące 
warunki:

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest zapobieżenie wprowadzaniu przez państwa członkowskie dodatkowych warunków, 
co może utrudnić wdrażanie dyrektywy.

Poprawka 108
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

a) dalsze wykorzystywanie danej a) dalsze wykorzystywanie danej 
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substancji lub tego przedmiotu jest pewne; substancji lub tego przedmiotu jest pewne
i istnieje dla niego rynek;

Or. de

Uzasadnienie

Istnienie rynku jest oczywistością dla produktu. Z tego względu taki wymóg powinien mieć 
zastosowanie również w przypadku produktu ubocznego. 

Poprawka 109
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) dana substancja lub przedmiot mogą być 
wykorzystywane bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dalszego przetwarzania 
innego niż normalna praktyka 
przemysłowa;

b) dana substancja lub przedmiot mogą być 
wykorzystywane bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dalszego przetwarzania 
innego niż normalna praktyka 
przemysłowa, przy czym uwzględnia się 
substancje niebezpieczne 
charakterystyczne dla odpadów;

Or. de

(Wspólne stanowisko zawiera nowy artykuł odnoszący się do produktów ubocznych)

Uzasadnienie

Substancje powstające w procesie produkcji, ale niebędące jego głównym celem, mogą 
zawierać zanieczyszczenia. Jeżeli substancja zawiera zanieczyszczenia charakterystyczne dla 
odpadów, które nie występują w innych produktach wykorzystywanych do tego samego celu, 
wskazuje to na zamiar pozbycia się substancji. Należy to wyjaśnić w art. 4.
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Poprawka 110
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) dana substancja lub przedmiot są 
produkowane jako integralna część procesu 
produkcyjnego; oraz

c) dana substancja lub przedmiot są 
produkowane jako integralna część procesu 
produkcyjnego, której jakość zapewniona 
jest za pomocą określonego składu lub 
przepisu; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Warunkiem istnienia produktu jest stała jakość. Z tego względu taki wymóg powinien mieć 
zastosowanie również w przypadku produktu ubocznego.

Poprawka 111
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 
przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do 
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko lub zdrowie ludzi.

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 
przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do 
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko lub zdrowie ludzi. Konieczne 
jest zagwarantowanie, że zanieczyszczenia 
charakterystyczne dla odpadów nie 
dostaną się do obiegu substancji w ilości 
mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia 
lub środowiska.

Or. de
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(Wspólne stanowisko zawiera nowy artykuł odnoszący się do produktów ubocznych)

Uzasadnienie

Substancje powstające w procesie produkcji, ale niebędące jego głównym celem, mogą 
zawierać zanieczyszczenia. Jeżeli substancja zawiera zanieczyszczenia charakterystyczne dla 
odpadów, które nie występują w innych produktach wykorzystywanych do tego samego celu,
wskazuje to zamiar pozbycia się substancji. Należy to wyjaśnić w art. 4.

Poprawka 112
Marcello Vernola

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 - litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 
przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska
i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do 
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko lub zdrowie ludzi.

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 
przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska
i zdrowia ludzkiego.

Or. it

Uzasadnienie

Ostatnia klauzula wspólnego stanowiska wydaje się niepotrzebna, ponieważ już wcześniej 
został ustanowiony przepis, zgodnie z którym muszą zostać spełnione wymogi prawne 
dotyczące ochrony środowiska i zdrowia.

Poprawka 113
Mojca Drčar Murko

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 - litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dana substancja lub 

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, tzn. dany produkt uboczny 
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przedmiot spełniają wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do 
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko lub zdrowie ludzi.

może nie być czymś, do pozbycia się czego 
zobowiązany jest producent lub 
w odniesieniu do czego istnieje zakaz 
planowanego wykorzystania na mocy 
prawa UE bądź prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 jest nowy. Wspólne stanowisko wprowadza w punktach a), b) i c) trzyczęściowy tekst 
kumulatywny, przedstawiony w niedawnym zbiorze orzecznictwa ETS. Oprócz tego testu, ETS 
zastrzegł, że cel, do jakiego przeznaczony jest produkt uboczny, zawsze musi być zgodny 
z prawem. Tekst pkt. d) wspólnego stanowiska nie jest wystarczająco precyzyjny; jego 
brzmienie powinno zostać zastąpione sformułowaniami użytymi w komunikacie 
wyjaśniającym w sprawie odpadów i produktów ubocznych z dnia 21 lutego 2007 r. 

Poprawka 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Na podstawie warunków określonych 
w ust. 1 można przyjąć środki określające 
kryteria, jakie muszą być spełnione, aby 
konkretne substancje lub przedmioty 
mogły być uznane za produkty uboczne, 
a nie za odpady, o których mowa w art. 3 
lit. a). Środki te, projektowane w celu 
zmiany niebędących zasadniczymi 
elementów niniejszej dyrektywy przez 
uzupełnienie jej, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Na podstawie warunków określonych 
w ust. 1 Komisja przedstawia wniosek 
legislacyjny określający kryteria
środowiskowe i jakościowe, jakie muszą 
być spełnione, aby konkretne substancje 
lub przedmioty mogły być uznane za 
produkty uboczne, a nie za odpady, 
o których mowa w art. 3 pkt 1). 
W przypadku braku takich kryteriów na 
szczeblu Wspólnoty lub stosownego 
orzecznictwa, te substancje materiały 
i przedmioty powinny być w dalszym ciągu 
uznawane za odpady.

Or. en
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(Częściowe ponowne wprowadzenie poprawki 107/121 i poprawki 7 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest zagwarantowanie, że nowa definicja produktów ubocznych nie stworzy 
żadnych dalszych luk, dzięki którym odpady nie byłyby objęte przepisami tej dyrektywy. 
Dlatego też, zanim będzie można przeprowadzić tę ponowną klasyfikację, należy ustalić 
szczegółowe kryteria jakościowe i środowiskowe. Ponieważ kryteria te stanowiłyby elementy 
zasadnicze, powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą współdecyzji. 

Poprawka 115
Mojca Drčar Murko

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Na podstawie warunków określonych 
w ust. 1 można przyjąć środki określające 
kryteria, jakie muszą być spełnione, aby 
konkretne substancje lub przedmioty 
mogły być uznane za produkty uboczne, 
a nie za odpady, o których mowa w art. 3
lit. a). Środki te, projektowane w celu 
zmiany niebędących zasadniczymi 
elementów niniejszej dyrektywy przez 
uzupełnienie jej, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Komisja może, na podstawie warunków 
określonych w ust. 1 i przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na zasadę ostrożności 
i troskę o zdrowie i środowisko, jak 
również warunki ustalone 
w orzecznictwie, przyjąć środki w celu 
ustalenia, czy konkretne substancje lub 
przedmioty mogą być uznane za produkty 
uboczne, a nie za odpady. Środki te są
przyjmowane albo drogą wniosku 
legislacyjnego, albo zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 36 ust. 2., jeśli to właściwe.

W przypadku braku takich kryteriów na 
szczeblu Wspólnoty lub stosownego, 
odpowiadającego danemu przypadkowi 
orzecznictwa, te substancje, materiały 
i przedmioty powinny być w dalszym ciągu 
uznawane za odpady.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 dotyczy bardzo szerokiej gamy procesów przemysłowych i stanowi nową kategorię 
prawną. W celu zachowania wysokiego poziomu pewności prawnej definicja produktów 
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ubocznych musi być interpretowana bardzo ściśle. Należy podkreślić, że w przypadku braku 
środków przyjętych na szczeblu Wspólnoty substancje i materiały są w dalszym ciągu 
uznawane za odpady.

Poprawka 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do 
celów przewozów transgranicznych do 
państw trzecich.

Or. en

(Nowa poprawka mająca na celu naprawienie przeoczenia w pierwszym czytaniu 
i zapewnienie spójności ze zobowiązaniami międzynarodowymi)

Uzasadnienie

Pojęcie „produktów ubocznych” nie jest znane w międzynarodowych przepisach dotyczących 
odpadów, takich jak Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania 
iusuwania odpadów niebezpiecznych i innych. Aby zapewnić całkowitą spójność ze 
zobowiązaniami międzynarodowymi, pojęcie to nie może dotyczyć przewozu
transgranicznych.

Poprawka 117
Françoise Grossetête

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Niektóre określone rodzaje odpadów 
przestają być odpadami w rozumieniu 
art. 3 ust. a), gdy zostały poddane 
procesowi odzysku i spełniają ścisłe 
kryteria, opracowane zgodnie 
z następującymi warunkami:

1. Państwa członkowskie mogą żądać od 
Komisji ustalenia, czy w drodze wyjątku 
określone odpady przestały być odpadami,
gdy zostały poddane procesowi odzysku 
dla celów recyklingu i spełniają ścisłe 
kryteria, opracowane zgodnie 
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z następującymi warunkami:
a) dana substancja lub przedmiot jest 
powszechnie stosowana do konkretnego 
celu;

a) dana substancja lub przedmiot jest 
powszechnie stosowana do konkretnych 
celów;

b) istnieje rynek takich substancji lub 
przedmiotów bądź popyt na nie;

b) istnieje rynek takich substancji lub 
przedmiotów;

c) dana substancja lub przedmiot spełniają 
wymagania techniczne dla konkretnego 
celu, o którym mowa w lit. a) oraz 
wymagania obowiązujących przepisów 
i norm mających zastosowanie do 
produktów; oraz

c) dana substancja lub przedmiot spełniają 
wymagania techniczne dla konkretnego 
celu oraz wymagania obowiązujących 
przepisów i norm mających zastosowanie 
do produktów; oraz

d) zastosowanie danej substancji lub 
przedmiotu nie prowadzi do ogólnych 
niekorzystnych skutków dla środowiska 
lub zdrowia ludzi;

d) zastosowanie danej substancji lub 
przedmiotu nie prowadzi do ogólnych 
niekorzystnych skutków dla środowiska 
lub zdrowia ludzi;

Or. en

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiązującym prawem UE, odpady, które są przetwarzane na paliwo, nie 
przestają być odpadami do czasu ich termicznego przekształcenia lub spalenia. Dyrektywa 
w sprawie spalania odpadów przewiduje wprowadzenie rygorystycznego systemu przepisów 
oraz norm dotyczących działalności, które zapewnią wysoki poziom ochrony zdrowia 
publicznego i środowiska. Wyłączenie takich strumieni odpadów z klasyfikacji oznacza, że ich 
spalanie nie będzie już podlegać dyrektywie w sprawie spalania odpadów ani też przepisom 
dotyczącym przemieszczania odpadów. Może to wywołać niekorzystne dla środowiska skutki.

Poprawka 118
Johannes Blokland

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Niektóre określone rodzaje odpadów 
przestają być odpadami w rozumieniu 
art. 3 ust. a), gdy zostały poddane 
procesowi odzysku i spełniają ścisłe 
kryteria, opracowane zgodnie 

1. Państwa członkowskie mogą żądać od 
Komisji ustalenia, czy w drodze wyjątku 
określone odpady przestały być odpadami 
w rozumieniu art. 3 pkt 1), gdy zostały 
poddane procesowi odzysku i spełniają 
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z następującymi warunkami: ścisłe kryteria, opracowane zgodnie 
z następującymi warunkami:

a) dana substancja lub przedmiot jest 
powszechnie stosowana do konkretnego 
celu;

a) dana substancja lub przedmiot jest 
powszechnie stosowana do konkretnego 
celu;

b) istnieje rynek takich substancji lub 
przedmiotów bądź popyt na nie;

b) istnieje rynek takich substancji lub 
przedmiotów bądź popyt na nie;

c) dana substancja lub przedmiot spełniają 
wymagania techniczne dla konkretnego 
celu, o którym mowa w lit. a) oraz 
wymagania obowiązujących przepisów 
i norm mających zastosowanie do 
produktów; oraz

c) dana substancja lub przedmiot spełniają 
wymagania techniczne dla konkretnego 
celu, o którym mowa w lit. a), oraz 
wymagania obowiązujących przepisów 
i norm mających zastosowanie do 
produktów; oraz

d) zastosowanie danej substancji lub 
przedmiotu nie prowadzi do ogólnych 
niekorzystnych skutków dla środowiska 
lub zdrowia ludzi;

d) zastosowanie danej substancji lub 
przedmiotu nie prowadzi do ogólnych 
niekorzystnych skutków dla środowiska 
lub zdrowia ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 45 z pierwszego czytania w PE w celu bardziej precyzyjnego 
określenia, pod jakimi warunkami odpady mogą przestać być odpadami.
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