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Poprawka 119
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 40 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

(40) Aby uprościć prawodawstwo 
wspólnotowe i przyznać odpowiednie 
miejsce korzyściom dla środowiska, 
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 konieczne jest 
utrzymanie priorytetu regeneracji.
Selektywne zbieranie olejów odpadowych 
pozostaje istotnym elementem 
odpowiedniego nimi gospodarowania oraz 
zapobiegania powstawaniu szkód w 
środowisku wynikających z ich 
niewłaściwego unieszkodliwiania.

Or. de

Poprawka 120
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

b) istnieje rynek takich substancji lub 
przedmiotów;

Or. fr



PE402.912v01-00 4/116 AM\712783PL.doc

PL

Uzasadnienie

Powrót do pierwotnej propozycji Komisji.

Poprawka 121
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W koniecznych przypadkach kryteria będą 
obejmowały wartości dopuszczalne 
zanieczyszczeń.

skreślony

Or. de

(W związku z rozporządzeniem REACH uwzględnienie dopuszczalnych wartości w kryteriach 
końca statusu odpadu nie jest konieczne.)

Uzasadnienie

Kiedy substancja, która była wcześniej objęta regulacjami w zakresie odpadów, już nie jest 
uznawana za odpad, wówczas podlega regulacjom REACH w odniesieniu do wszystkich 
wymogów. Z tego względu wartości dopuszczalne nie są konieczne. 

Poprawka 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Środki odnoszące się do przyjęcia tych 
kryteriów i określenia tych odpadów, 
których celem jest zmiana 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 oceny zgodnie z ust. 1 
Komisja, w razie potrzeby, przedkłada do 
dnia …* wniosek legislacyjny określający, 
jakie kryteria środowiskowe i jakościowe 
muszą zostać spełnione, aby w przypadku 
konkretnych kategorii produktów, 
materiałów lub substancji uznano, że 
przestały one być odpadem.
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* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowywanie kryteriów środowiskowych, na podstawie których przestaje obowiązywać 
status odpadu, powinno ponownie zostać podporządkowane procedurze współdecyzji, a nie 
procedurze komitologii (na podstawie założeń zawartych w poprawce 45 z pierwszego 
czytania). Stanowi to uzupełnienie wezwania o umożliwienie składania ewentualnych 
wniosków w sprawie zweryfikowania konkretnych substancji wymienionych w wykazie, takich 
jak szkło i papier, pod kątem zniesienia statusu odpadu. 

Poprawka 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. 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 „odpadów przestających być odpadami” nie jest znane w międzynarodowych 
przepisach z zakresu odpadów, takich jak Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych i innych. Aby zapewnić pełną spójność 
ze zobowiązaniami międzynarodowymi pojęcie to nie może mieć zastosowania do przewozów 
transgranicznych.
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Poprawka 124
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 - ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. Procedura, o której mowa w ust. 1 i 2, 
nigdy nie może mieć zastosowania w 
odniesieniu do odpadów niebezpiecznych 
lub odpadów przeznaczonych do odzysku 
energii.

Or. fr

(Z nadaniem statusu odpadu związane są określone gwarancje odnoszące się do zarządzania, 
przetwarzania i sprawozdawczości. W celu spełnienia założeń środowiskowych 

przedmiotowej dyrektywy wspomnianego statusu nie należy zmieniać pochopnie.)

Uzasadnienie

W celu uniknięcia nieprzestrzegania wymogów określonych w dyrektywie w sprawie spalania 
odpadów (2000/76/WE) oraz aby zapobiec przetwarzaniu odpadów przeznaczonych do 
odzysku energii w zakładach, które nie posiadają odpowiedniego wyposażenia 
umożliwiającego spełnienie wspomnianych wymogów, odpady przeznaczone do odzysku 
energii muszą zostać wykluczone z procesu ponownej klasyfikacji jako produkt. Taka sama 
gwarancja musi być stosowana w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, w przypadku 
których należy zastosować najwyższy możliwy poziom ochrony.

Poprawka 125
Anne Laperrouze

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 - ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. Procedura określona w ust. 1 i 2 nie 
dotyczy odpadów niebezpiecznych ani 
odpadów przeznaczonych do odzysku 
energii (niebezpiecznych lub niebędących 
niebezpiecznymi).

Or. en
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Uzasadnienie

Jest rzeczą istotną, aby zagwarantować, że procedura zniesienia statusu odpadu nie będzie 
prowadzić do zwiększonego zanieczyszczenia lub do ekodumpingu. Procedura ta powinna 
mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do recyklingu (tzn. odzysku materiałowego), ale 
nie powinna być stosowana w przypadku wykorzystania odpadów jako paliwa, co ma na celu 
uniknięcie zwiększonego zanieczyszczenia atmosferycznego. Niniejszą nową poprawkę 
uzasadnia nowy fakt: po upływie określonego czasu od przyjęcia przez Radę wspólnego 
stanowiska, Komisja zwróciła się do Włoch o uchylenie podjętej przez władze tego kraju 
decyzji dotyczącej zmiany klasyfikacji posortowanych odpadów nadających się do odzysku 
energii jako paliw.

Poprawka 126
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 - ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadkach gdy nie ustalono 
kryteriów na szczeblu wspólnotowym w 
ramach procedury, o której mowa w ust. 1 
i 2, państwa członkowskie mogą 
decydować odrębnie w każdym przypadku, 
czy dany odpad przestał być odpadem, z 
uwzględnieniem odnośnego orzecznictwa.
O decyzjach takich zawiadamiają Komisję 
zgodnie z dyrektywą 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą 
procedurę udzielania informacji w 
zakresie norm i przepisów technicznych1, 
w przypadkach, gdy ta dyrektywa tego 
wymaga.

4. Kryteria przyjęte w ramach procedury 
określonej w ust. 2 muszą być 
zdefiniowane w taki sposób, aby 
zagwarantować, że produkt, materiał lub 
substancja wtórna powstałe w wyniku 
procesu przetwarzania spełnia warunki 
konieczne do wprowadzenia na rynek.
Kryteria te uwzględniają wszelkie 
zagrożenia związane ze szkodliwym dla 
środowiska wykorzystaniem lub 
transportem materiałów lub substancji 
wtórnych oraz są wystarczająco surowe, 
by zagwarantować wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Warunki, których należy przestrzegać podczas definiowania kryteriów takich jak te wskazane 
w art. 5 ust. 2, muszą zostać wyjaśnione w celu uniknięcia ryzyka dumpingu środowiskowego. 
W drugiej części poprawki przywrócono pierwotną propozycję Komisji.
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Poprawka 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 - ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadkach gdy nie ustalono 
kryteriów na szczeblu wspólnotowym w 
ramach procedury, o której mowa w ust. 1 
i 2, państwa członkowskie mogą 
decydować odrębnie w każdym przypadku, 
czy dany odpad przestał być odpadem, z 
uwzględnieniem odnośnego orzecznictwa.
O decyzjach takich zawiadamiają Komisję 
zgodnie z dyrektywą 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą 
procedurę udzielania informacji w 
zakresie norm i przepisów technicznych1, 
w przypadkach, gdy ta dyrektywa tego 
wymaga.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego ustępu wprowadzonego przez Radę. W związku ze złożoną przez
sprawozdawczynię poprawką 12, która dotyczy kwestii kryteriów zniesienia statusu odpadu za 
pośrednictwem wniosku Komisji, przepis zakładający pozostawienie tego w gestii państw 
członkowskich nie jest już konieczny. Poza tym w celu uniknięcia niezharmonizowanych 
wykazów odpadów oraz nieuczciwej konkurencji, niniejszy ustęp musi zostać skreślony.

                                               
1 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/96/WE 
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 81).
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Poprawka 128
Adriana Poli Bortone

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 - ustęp 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a. Komisja, w razie potrzeby, przedkłada 
do dnia ..........*  wnioski dotyczące 
ustalenia, czy między innymi następujące 
strumienie odpadów są objęte przepisami 
niniejszego artykułu, a jeżeli tak – jakie 
wymogi powinny mieć do nich 
zastosowanie: kompost, kruszywa, papier, 
szkło, metal, zużyte opony, odpady 
włókiennicze, jak również inne wybrane 
kategorie odpadów, łatwe do 
zidentyfikowania, także za pomocą 
obowiązujących europejskich norm 
technicznych.
*5 lat od  daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

(Poprawka sporządzona w oparciu o poprawkę 45 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że zniesienie statusu odpadu powinno być stosowane tylko wyjątkowo, 
w odniesieniu do szczegółowo wybranych i łatwych do zidentyfikowania strumieni odpadów. 
Europejskie normy techniczne stanowią odpowiednią podstawę dla zidentyfikowania 
szczegółowych kategorii odpadów i uzyskania informacji na temat ich właściwości 
technicznych i wpływu na środowisko. Odniesienie do europejskich norm technicznych 
zagwarantuje stworzenie równych warunków na szczeblu UE.

Poprawka 129
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5a. Kompost, którego zgodność z 
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kryteriami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 
jest zapewniona za pomocą systemu 
gwarancji jakości i do produkcji którego 
wykorzystuje się jedynie odrębnie zbierane 
odpady, a który nadaje się do trwałej 
poprawy właściwości gleby, na mocy art. 2 
ust. 7 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 jest wyłączony z zakresu 
stosowania tytułów II, V i VI 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 jako 
substancja objęta załącznikiem V 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH).

Or. de

(ii)

Uzasadnienie

W preambule wspólnego stanowiska kompost wymienia się jako kategorię, dla której 
konieczne jest określenie kryteriów zniesienia statusu odpadu. W tym kontekście konieczne 
jest wyłączenie kompostu, dla którego zniesiono status odpadu, z zakresu stosowania 
rozporządzenia REACH. REACH zawiera odstępstwa wobec dokładnie określonych 
substancji, do których zasadniczo można zaliczyć kompost. Niniejsza poprawka określa 
kryteria, na mocy których kompost podlega odstępstwom od rozporządzenia REACH.

Poprawka 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 6 - ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. Zmiany klasyfikacji odpadów 
niebezpiecznych na odpady, które nie są 
niebezpieczne, nie można osiągnąć w 
wyniku rozcieńczania lub mieszania 
odpadu celem obniżenia początkowego 
stężenia zanieczyszczeń do poziomu 
niższego od określającego niebezpieczny 
charakter odpadu.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 46 z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetete, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 6 - ustęp 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a. Komisja zapewnia zgodność wykazu 
odpadów i wszelkich przeglądów tego 
wykazu z zasadami przejrzystości, 
zrozumiałości i dostępności dla 
użytkowników, szczególnie dla MŚP.

Or. fr

(ii)

Uzasadnienie

Jest to poprawka podobna do poprawki 36 przyjętej w pierwszym czytaniu („Komisja czuwa 
nad tym, by odnośna lista była zrozumiała dla MŚP i łatwo dostępna”). Wykaz odpadów 
w swojej obecnej formie stanowi złożony dokument, który jest sprzeczny z założeniem 
tworzenia lepszych uregulowań prawnych i ich upraszczania, głoszonymi przez instytucje 
europejskie.

Poprawka 132
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W celu wzmocnienia działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ich odzysku, państwa członkowskie mogą 
zastosować środki legislacyjne lub 
nielegislacyjne, aby zapewnić, że każda 

1. W celu wzmocnienia działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ich odzysku, państwa członkowskie mogą 
zastosować środki legislacyjne lub 
nielegislacyjne, aby zapewnić, że każda 
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osoba fizyczna lub prawna, która 
zawodowo opracowuje, wytwarza, 
przetwarza i obrabia lub sprzedaje
produkty (producent produktu) ponosi 
rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

osoba fizyczna lub prawna, która 
zawodowo wytwarza lub wwozi produkty,
ponosi rozszerzoną odpowiedzialność 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Założenie dotyczące odpowiedzialności producenta odnosi się zarówno do producentów, jak 
i importerów. Rozszerzenie odpowiedzialności na zainteresowane strony, które zajmują się 
jedynie sprzedażą produktów wprowadzonych na rynek przez inne podmioty, zgodnie 
z wnioskiem Rady Europejskiej, jest sprzeczne z założeniem dotyczącym odpowiedzialności 
producenta. Zasadniczo w ramach zwiększania odpowiedzialności producenta należy jasno 
zdefiniować zakres jego obowiązków, a także odwołać się do odpowiedzialnej strony 
zainteresowanej, która jako jedyna ma wpływ ma fazę projektu i produkcji.

Poprawka 133
Holger Krahmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W celu wzmocnienia działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ich odzysku, państwa członkowskie mogą 
zastosować środki legislacyjne lub 
nielegislacyjne, aby zapewnić, że każda 
osoba fizyczna lub prawna, która 
zawodowo opracowuje, wytwarza, 
przetwarza i obrabia lub sprzedaje 
produkty (producent produktu) ponosi 
rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

1. W celu wzmocnienia działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ich odzysku, państwa członkowskie mogą 
zastosować środki legislacyjne lub 
nielegislacyjne, aby zapewnić, że każda 
osoba fizyczna lub prawna, która 
zawodowo opracowuje, wytwarza, 
przetwarza i obrabia, sprzedaje (producent 
produktu) lub wwozi produkty na 
terytorium Wspólnoty ponosi rozszerzoną 
odpowiedzialność producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi częściowe przywrócenie poprawki 35 (art. 3 a (nowy)) 
z pierwszego czytania, przyjętej na posiedzeniu plenarnym dnia 13 lutego 2007 r., ponieważ 
ponownie wyraźnie włącza ona importera w zakres rozszerzonej odpowiedzialności 
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producenta.

Poprawka 134
Thomas Ulmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 - ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W celu wzmocnienia działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ich odzysku, państwa członkowskie mogą 
zastosować środki legislacyjne lub 
nielegislacyjne, aby zapewnić, że każda 
osoba fizyczna lub prawna, która 
zawodowo opracowuje, wytwarza, 
przetwarza i obrabia lub sprzedaje 
produkty (producent produktu) ponosi 
rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

skreślony

Środki takie mogą obejmować 
przyjmowanie zwracanych produktów i 
odpadów pozostających po wykorzystaniu 
tych produktów, a także późniejsze 
gospodarowanie tymi odpadami i 
odpowiedzialność finansową za te 
działania.

Or. de

(ii)

Uzasadnienie

oo



PE402.912v01-00 14/116 AM\712783PL.doc

PL

Poprawka 135
Frieda Brepoels

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W celu wzmocnienia działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ich odzysku, państwa członkowskie mogą
zastosować środki legislacyjne lub 
nielegislacyjne, aby zapewnić, że każda 
osoba fizyczna lub prawna, która 
zawodowo opracowuje, wytwarza, 
przetwarza i obrabia lub sprzedaje 
produkty (producent produktu) ponosi 
rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

1. W celu wzmocnienia działań w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ich odzysku, państwa członkowskie w 
odpowiednich przypadkach stosują środki 
legislacyjne lub nielegislacyjne, aby 
zapewnić, że każda osoba fizyczna lub 
prawna, która zawodowo opracowuje, 
wytwarza, przetwarza i obrabia lub 
sprzedaje produkty (producent produktu) 
ponosi rozszerzoną odpowiedzialność
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest możliwe zapewnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w przypadku 
wszystkich rodzajów odpadów. W odpowiednich przypadkach to państwa członkowskie 
powinny zapewnić egzekwowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

Poprawka 136
Thomas Ulmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 - ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. W celu wzmocnienia działań 
w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz ich odzysku, państwa 
członkowskie mogą zastosować środki 
legislacyjne lub nielegislacyjne, aby 
zapewnić, że każda osoba fizyczna lub 
prawna, która zawodowo wytwarza lub 
wwozi produkty ponosi rozszerzoną 
odpowiedzialność producenta.
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Or. de

Uzasadnienie

ii

Poprawka 137
Riitta Myller

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zastosować odpowiednie środki
zachęcające do takiego projektowania 
produktów, aby zmniejszyć ich 
oddziaływanie na środowisko i 
wytwarzanie odpadów podczas produkcji i 
następującego po niej użytkowania 
produktów, i aby zagwarantować, że 
odzysk i unieszkodliwianie produktów, 
które stały się odpadami, odbywał się 
zgodnie z art. 10 i 11.

2. Producenci stosują odpowiednie środki 
projektowania produktów w taki sposób, 
aby zmniejszyć ich oddziaływanie na 
środowisko i wytwarzanie odpadów 
podczas produkcji i następującego po niej 
użytkowania produktów, i aby 
zagwarantować, że odzysk i 
unieszkodliwianie produktów, które stały 
się odpadami, odbywał się zgodnie z art. 
10 i 11.

Zgodnie z ust. 1 państwa członkowskie 
mogą podejmować stosowne działania 
zachęcające do projektowania produktów 
w taki sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za projekt umożliwiający przeciwdziałanie powstawaniu odpadów 
i recykling powinna spoczywać na producentach. Państwa członkowskie powinny zatem 
wesprzeć taką inicjatywę, podejmując odpowiednie działania zachęcające do wprowadzania 
takich środków oraz  ustanawiając – o ile to konieczne – wymogi prawne w zakresie 
określonych obszarów produktów priorytetowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
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Poprawka 138
Holger Krahmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zastosować odpowiednie środki 
zachęcające do takiego projektowania 
produktów, aby zmniejszyć ich 
oddziaływanie na środowisko i 
wytwarzanie odpadów podczas produkcji i 
następującego po niej użytkowania 
produktów, i aby zagwarantować, że 
odzysk i unieszkodliwianie produktów, 
które stały się odpadami, odbywał się 
zgodnie z art. 10 i 11.

2. W przypadku braku prawodawstwa 
wspólnotowego określającego aspekty 
związane z zużyciem i cyklem życia 
określonego produktu, państwa 
członkowskie mogą zastosować 
odpowiednie środki zachęcające do takiego 
projektowania produktów, aby zmniejszyć 
ich oddziaływanie na środowisko i 
wytwarzanie odpadów podczas produkcji i 
następującego po niej użytkowania 
produktów, i aby zagwarantować, że 
odzysk i unieszkodliwianie produktów, 
które stały się odpadami, odbywał się 
zgodnie z art. 10 i 11.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje postanowienie, które zostało wprowadzone do wspólnego 
stanowiska Rady. Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów nie powinna naruszać istniejących 
przepisów odnoszących się do produktu i projektu. Ponadto tego rodzaju przepisy nie 
powinny wchodzić w zakres prawodawstwa opartego na art. 175 traktatu WE, ponieważ mogą 
one w łatwy sposób doprowadzić do sytuacji, w której państwa członkowskie będą odręblnie 
regulować kwestie dotyczące produktu i projektu, co doprowadzi do fragmentacji rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Środki takie mogą zachęcać między innymi 
do opracowywania, produkcji i sprzedaży 
produktów, umożliwiających ich 

Środki takie mogą zachęcać między innymi 
do opracowywania, produkcji i sprzedaży 
produktów, umożliwiających ich 
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wielokrotne użycie, które są technicznie 
trwałe i które, po tym jak staną się 
odpadami będą nadawać się do właściwego 
i bezpiecznego odzysku oraz zgodnego z 
wymogami środowiska unieszkodliwiania.

wielokrotne użycie, które są technicznie 
trwałe i które, po tym jak staną się 
odpadami będą nadawać się do właściwego 
i bezpiecznego odzysku oraz zgodnego z 
wymogami środowiska unieszkodliwiania.
Powinno to obejmować obowiązek 
spoczywający na producentach lub 
importerach podawania do wiadomości 
publicznej informacji o stopniu, w jakim 
dany produkt może zostać poddany 
recyklingowi.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

W celu wspierania odpowiednich procesów recyklingu, producenci lub importerzy powinni 
udostępniać informacje o stopniu, w jakim ich produkty mogą zostać poddane recyklingowi 
po tym jak zostaną uznane za odpad.

Poprawka 140
Holger Krahmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Środki takie mogą zachęcać między innymi 
do opracowywania, produkcji i sprzedaży
produktów, umożliwiających ich 
wielokrotne użycie, które są technicznie 
trwałe i które, po tym jak staną się 
odpadami będą nadawać się do właściwego 
i bezpiecznego odzysku oraz zgodnego z 
wymogami środowiska unieszkodliwiania.

Środki takie, o ile są korzystne z punktu 
widzenia cyklu życia, mogą zachęcać 
między innymi do produkcji produktów, 
umożliwiających ich wielokrotne użycie, 
które są technicznie trwałe i które, po tym 
jak staną się odpadami, będą nadawać się 
do właściwego i bezpiecznego odzysku 
oraz zgodnego z wymogami środowiska 
unieszkodliwiania.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje postanowienie, które zostało wprowadzone do wspólnego 
stanowiska Rady. Należy unikać niekorzystnego oddziaływania na środowisko na różnych 
etapach cyklu życia produktów. Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów nie powinna 
naruszać istniejącego prawodawstwa odnoszącego się do produktu i projektu.

Poprawka 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Państwa członkowskie informują 
Komisję o realizacji założeń zawartych w 
ust. 1 w ramach sprawozdania na temat 
wdrażania zgodnie z art. 34. W oparciu o 
doświadczenia państw członkowskich 
Komisja rozważa zasadność 
wprowadzenia systemu zwiększonej 
odpowiedzialności producenta za 
określone strumienie odpadów na 
szczeblu UE.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania w zmienionym brzmieniu)

Uzasadnienie

Jeżeli podejmowanie przez państwa członkowskie działań dotyczących rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta ma pozostać dobrowolne, to powinny one przynajmniej 
przedstawiać sprawozdania z zakresu podejmowanych w tej sprawie działań, aby w ten 
sposób ułatwić podjęcie działań na szczeblu wspólnotowym.
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Poprawka 142
Riitta Myller

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 - ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Przy stosowaniu rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta państwa 
członkowskie biorą pod uwagę 
wykonalność techniczną i opłacalność 
ekonomiczną, a także ogólne 
oddziaływanie na środowisko, zdrowie 
ludzi i aspekty społeczne, z 
poszanowaniem potrzeby 
zagwarantowania właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 3, który jest nowym tekstem wprowadzonym do wspólnego stanowiska Rady, nie jest 
konieczny, ponieważ kwestia, której dotyczy, została określona w Traktacie.

Poprawka 143
Holger Krahmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 - ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Rozszerzona odpowiedzialność 
producenta stosowana jest bez uszczerbku 
dla odpowiedzialności za gospodarowanie 
odpadami, o której mowa w art. 13 ust. 1.

4. Rozszerzona odpowiedzialność 
producenta stosowana jest bez uszczerbku 
dla odpowiedzialności za gospodarowanie 
odpadami, o której mowa w art. 13 ust. 1,
oraz bez uszczerbku dla obowiązującego 
prawodawstwa z zakresu strumieni 
odpadów.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje postanowienie, które zostało wprowadzone do wspólnego 
stanowiska Rady. Ma ona na celu wzmocnienie wdrażania istniejącego prawodawstwa 
z zakresu strumieni odpadów.

Poprawka 144
Dorette Corbey

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 7a
Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zgodnie z art. 1 i 11 i uwzględniając art. 7 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
2005/32/WE, państwa członkowskie 
przyjmują wszelkie niezbędne środki w 
celu stabilizacji całkowitej produkcji 
odpadów do roku 2012, biorąc za punkt 
odniesienia całkowitą roczną produkcję 
odpadów w roku 2009.
Stabilizacja oznacza zaprzestanie dalszego 
zwiększania produkcji względem początku 
okresu stabilizacji.
Jako niezbędny wstęp do środków 
określonych w art. 26, po konsultacjach ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
Komisja w stosownych przypadkach 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie propozycje środków niezbędnych 
do wspierania działań prewencyjnych 
państw członkowskich, a mianowicie:
a) do 2009 r. wykaz wskaźników, które 
zostaną wykorzystane przez państwa 
członkowskie do nadzorowania, oceny 
i składania sprawozdań z postępów 
w zakresie programów i środków 
zapobiegania powstawaniu odpadów;
b) do 2010 r. opracowanie polityki w 
zakresie eko-projektowania odnoszącego 
się zarówno do wytwarzania odpadów, jak 



AM\712783PL.doc 21/116 PE402.912v01-00

PL

i obecności substancji niebezpiecznych w 
odpadach, celem promowania technologii 
pozwalających na uzyskanie trwałych, 
zdatnych do ponownego wykorzystania i 
recyklingu produktów;
c) do 2010 r. określenie, w oparciu 
o najlepsze dostępne wzorce, dalszych 
jakościowych i ilościowych celów redukcji 
odpadów na 2020 r.;
d) do 2010 r. sporządzenie planu działania 
na rzecz dalszych środków wsparcia, a w 
szczególności środków mających na celu 
zmianę obecnego stylu konsumpcji na 
szczeblu europejskim.

Or. nl

Uzasadnienie

Jest rzeczą istotną, aby włączyć producentów w proces zapobiegania powstawaniu odpadów. 
W pierwszym czytaniu Parlament przyjął szczegółowe przepisy dotyczące tego, w jaki sposób 
odpowiedzialność producenta może zostać uwzględniona m.in. w odniesieniu do procesu 
powstawania odpadów. Rada zaakceptowała część tej poprawki. Niniejsza poprawka ma na 
celu ponowne określenie odpowiedzialności producenta w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów w nieco wyraźniejszej formie.

Poprawka 145
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 - ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
niezbędne środki dla zapewnienia, aby 
odpady były poddawane procesom 
odzysku zgodnie z art. 10 i 11.

1. Zgodnie z art. 1 państwa członkowskie 
stosują niezbędne środki dla zapewnienia, 
aby odpady były poddawane procesom 
odzysku zgodnie z art. 10 i 11.

Środki te obejmują przynajmniej procesy 
wymienione w załączniku II, pod 
warunkiem że są one zgodne z definicją 
odzysku ujętą w art. 3 ust. 14.

Or. fr
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(ii)

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 38 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Komisja przedkłada do dnia …*  
wniosek legislacyjny, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 251 Traktatu, w celu 
ustalenia kryteriów środowiskowych i 
kryteriów efektywności opartych na 
najlepszych dostępnych technikach z 
zakresu procesów odzysku wymienionych 
w załączniku II.
* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawek 38/108/157/140/141 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Jeżeli w przedmiotowej dyrektywie określone zostaną kryteria efektywności w zakresie 
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.



AM\712783PL.doc 23/116 PE402.912v01-00

PL

Poprawka 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Państwa członkowskie wprowadzają 
środki na rzecz promowania wysokiej 
jakości recyklingu; wszędzie tam, gdzie 
jest to konieczne, przyjmują w tym celu 
systemy selektywnej zbiorki w celu 
zagwarantowania odnośnym sektorom 
recyklingu niezbędnych norm jakości.
Do 2015 r. państwa członkowskie
ustanawiają systemy selektywnej zbiórki 
przynajmniej dla następujących odpadów:  
papieru, metalu, plastiku, szkła, 
tekstyliów, innych odpadów ulegających 
biodegradacji, oleju i odpadów 
niebezpiecznych. Ma to zastosowanie bez 
uszczerbku dla istniejących lub przyszłych 
przepisów w zakresie strumieni odpadów 
lub dla wymogów art. 18.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 141 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 148
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Jeżeli państwa członkowskie określają 
wymagania dotyczące odzyskiwania i 
unieszkodliwiania odpadów w formie 
powszechnie obowiązujących przepisów, 
przepisy te muszą opierać się na 
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najlepszych dostępnych technikach 
gospodarowania odpadami.
Jeżeli zajdzie taka konieczność w związku 
z ochroną zdrowia ludzkiego lub 
środowiska, Komisja przedstawi wnioski w 
sprawie poszczególnych dyrektyw, w 
których zostaną określone wymogi 
dotyczące odzyskiwania odpadów 
szczególne istotnych z ilościowego, 
ekologicznego lub ekonomicznego punktu 
widzenia, substancji lub produktów 
wytwarzanych podczas procesów 
odzyskiwania oraz ich późniejszego 
zastosowania. Wymogi te muszą opierać 
się na najlepszych dostępnych technikach 
gospodarowania odpadami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 41 z pierwszego czytania.

Poprawka 149
Marie-Noëlle Lienemann

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 8a
Ponowne wykorzystanie i recykling

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Parlament Europejski i Rada określają 
cele dotyczące odpadów przemysłowych (w 
tym odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych) na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami oraz 
sprawozdania Komisji, do którego w 
stosownych przypadkach dołączony jest 
wniosek.  W sprawozdaniu Komisja 
uwzględnia tendencje w zakresie 
przetwarzania odpadów oraz odpowiednie 
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skutki dla środowiska wynikające 
z określenia celów.

Or. fr

Uzasadnienie

Przed określeniem tego rodzaju celów należy najpierw zagwarantować, że państwa 
członkowskie będą w stanie obliczyć tego typu udział przemysłu budowlanego oraz że 
Eurostat będzie miał możliwość zebrać te dane. Tymczasem tak nie jest. Eurostat dysponuje 
danymi dotyczącymi wytwarzania odpadów budowlanych w kilku państwach członkowskich, 
ale nie posiada danych dotyczących recyklingu tego rodzaju odpadów. 
Cel na poziomie 70% ma całkowicie hipotetyczny charakter i nie posiada uzasadnienia.

Poprawka 150
Dorette Corbey

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 8a
Ponowne wykorzystanie i recykling

1. Uwzględniając art. 7 niniejszej 
dyrektywy i dyrektywy 2005/32/WE, 
państwa członkowskie podejmują środki w 
celu wspierania ponownego 
wykorzystania produktów, zwłaszcza 
poprzez tworzenie i wspieranie 
akredytowanych sieci ponownego 
wykorzystania i napraw oraz określenie 
w razie konieczności stosownych norm 
dotyczących procesu i produktów.
Państwa członkowskie mogą podjąć inne 
środki wspierające ponowne 
wykorzystanie produktu, takie jak 
zastosowanie instrumentów 
ekonomicznych, kryteriów udzielania 
zamówień, celów ilościowych lub zakazów 
wprowadzania niektórych produktów na 
rynek.
2. Aby dostosować się do celów niniejszej 
dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim 
jest społeczeństwo europejskie 
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powszechnie stosujące recykling, a także 
wysoka efektywność energetyczna, 
państwa członkowskie, uwzględniając art. 
7 niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
2005/32/WE, podejmują wszelkie 
niezbędne środki dla zapewnienia 
realizacji następujących celów:
a) do 2020 r. przygotowanie do 
ponownego wykorzystania i recyklingu 
odpadów z gospodarstw domowych 
zostanie zwiększone do minimum 50% 
wagi;
b) do 2020 r. przygotowanie do 
ponownego wykorzystania i recyklingu 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
zostanie zwiększone do minimum 70% 
wagi.
Krajom, które nie przekraczają poziomu 
5% recyklingu w którejkolwiek kategorii 
lub dla których nie ma oficjalnych liczb, 
zgodnie z danymi Eurostatu za okres 
2000-2005, może zostać przyznany 
dodatkowy okres 5 lat na realizację 
wyznaczonych celów.
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Parlament Europejski i Rada dokonują 
przeglądu celów, o których mowa w lit. a) 
i b), oraz rozważają określenie celów 
dotyczących odpadów przemysłowych na 
podstawie sprawozdania Komisji, do 
którego w stosownych przypadkach 
dołączony jest wniosek. W sprawozdaniu 
Komisja uwzględnia tendencje w zakresie 
przetwarzania odpadów oraz odpowiednie 
skutki dla środowiska wynikające 
z określenia celów.
W celu zharmonizowania właściwości 
i sposobu prezentacji uzyskanych danych 
oraz zapewnienia zgodności danych, 
państwa członkowskie dostarczają je 
zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 
nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. 
w sprawie statystyk odpadów1. W razie 
potrzeby Komisja ustanawia, zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
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z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, szczegółowe zasady 
w celu kontroli przestrzegania przez 
państwa członkowskie celów określonych 
w niniejszym ustępie.
1 Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 
1893/2006 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

Or. nl

Uzasadnienie

Jest rzeczą istotną, aby włączyć producentów w proces zapobiegania powstawaniu odpadów. 
W pierwszym czytaniu Parlament przyjął szczegółowe przepisy dotyczące tego, w jaki sposób 
odpowiedzialność producenta może zostać uwzględniona m.in. w odniesieniu do procesu 
powstawania odpadów. Rada zaakceptowała część tej poprawki. Niniejsza poprawka ma na 
celu ponowne określenie odpowiedzialności producenta w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów w nieco wyraźniejszej formie.

Poprawka 151
Thomas Ulmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 8a

Ponowne wykorzystanie i recykling

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki w celu wspierania ponownego 
wykorzystania produktów, zwłaszcza 
poprzez tworzenie i wspieranie 
akredytowanych sieci ponownego 
wykorzystania i napraw oraz określenie w 
razie konieczności stosownych norm 
dotyczących procedur i produktów.

Państwa członkowskie mogą podjąć dalsze 
środki wspierające ponowne 
wykorzystanie produktu, takie jak 
zastosowanie instrumentów 
ekonomicznych, kryteriów udzielania 



PE402.912v01-00 28/116 AM\712783PL.doc

PL

zamówień, celów ilościowych lub zakazów 
wprowadzania niektórych produktów na 
rynek.

2. a) Aby osiągnąć cel, jakim jest znaczne 
zwiększenie do 2010 r. udziału odpadów 
przygotowywanych do ponownego 
wykorzystania lub recyklingu, Komisja 
Europejska przeprowadza najpierw ocenę 
skutków.

b) W gestii państw członkowskich 
pozostaje określenie konkretnych celów 
na podstawie oceny skutków sporządzonej 
przez Komisję Europejską.

c) Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Komisja Europejska sporządza ocenę 
postępów, jakie nastąpiły w państwach 
członkowskich, i przedstawia propozycje 
usprawnień dla państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

ii

Poprawka 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 8a
Ponowne wykorzystanie i recykling

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu promowanie 
ponownego wykorzystania produktów, 
zwłaszcza poprzez tworzenie i wspieranie 
akredytowanych sieci ponownego 
wykorzystania i napraw oraz określenie 
w razie konieczności stosownych norm 
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dotyczących procesu i produktów.
Państwa członkowskie mogą podjąć inne 
środki wspierające ponowne 
wykorzystanie produktu, takie jak 
zastosowanie instrumentów 
ekonomicznych, kryteriów udzielania 
zamówień, celów ilościowych lub zakazów 
wprowadzania niektórych produktów na 
rynek.
2. Aby dostosować się do celów niniejszej 
dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim 
jest społeczeństwo europejskie 
powszechnie stosujące recykling, a także 
wysoka efektywność energetyczna, 
państwa członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne środki dla zapewnienia 
realizacji następujących celów:
a) do 2020 r. ponowne wykorzystanie i 
recykling odpadów z gospodarstw 
domowych oraz podobnych odpadów 
zostanie zwiększone do minimum 50% 
wagi;
b) do 2020 r. ponowne wykorzystanie i 
recykling odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych zostanie zwiększone do 
minimum 70% wagi.
Krajom, które nie przekraczają poziomu 
5% recyklingu w którejkolwiek kategorii 
lub dla których nie ma oficjalnych liczb, 
zgodnie z danymi Eurostatu za okres 
2000-2005, może zostać przyznany 
dodatkowy okres 5 lat na realizację 
wyznaczonych celów.
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Parlament Europejski i Rada dokonują 
przeglądu celów, o których mowa w lit. a) 
i b), oraz rozważają określenie celów 
dotyczących odpadów przemysłowych na 
podstawie sprawozdania Komisji, do 
którego w stosownych przypadkach 
dołączony jest wniosek. W sprawozdaniu 
Komisja uwzględnia tendencje w zakresie 
przetwarzania odpadów oraz odpowiednie 
skutki dla środowiska wynikające 
z określenia celów.
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W celu zharmonizowania właściwości 
i sposobu prezentacji uzyskanych danych 
oraz zapewnienia zgodności danych, 
państwa członkowskie dostarczają je 
zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 
nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. 
w sprawie statystyk odpadów1. W razie 
potrzeby Komisja ustanawia, zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, szczegółowe zasady 
w celu kontroli przestrzegania przez 
państwa członkowskie celów określonych 
w niniejszym ustępie.
1 Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 
1893/2006 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

Or. en

(pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 19 projektu zalecenia, ponieważ jej tekst został 
uzupełniony o słowa „podobne odpady” (ust. 2 lit. a)), a także usunięto sformułowanie 
„przygotowanie do” (ust. 2 lit. a) i ust. 2 lit. b)).  W obecnym brzmieniu w projekcie 
dyrektywy niewystarczająco artykułuje się priorytety zawarte w strategii tematycznej: celem 
niniejszej poprawki, sporządzonej w oparciu o poprawki 38/108/157/140/141 z pierwszego 
czytania, jest temu zaradzić. Jednakże ust. 2 niniejszej poprawki został przeredagowany 
w świetle nowych informacji otrzymanych z Komisji Europejskiej.

Poprawka 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 8a
Ponowne wykorzystanie i recykling

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu promowanie 
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ponownego wykorzystania produktów, 
zwłaszcza poprzez tworzenie i wspieranie 
akredytowanych sieci ponownego 
wykorzystania i napraw oraz określenie 
w razie konieczności stosownych norm
dotyczących procesu i produktów.
Państwa członkowskie mogą podjąć inne 
środki wspierające ponowne 
wykorzystanie produktu, takie jak 
zastosowanie instrumentów 
ekonomicznych, kryteriów udzielania 
zamówień, celów ilościowych lub zakazów 
wprowadzania niektórych produktów na 
rynek.
2. Aby dostosować się do celów niniejszej 
dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim 
jest społeczeństwo europejskie 
powszechnie stosujące recykling, a także 
wysoka efektywność energetyczna, 
państwa członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne środki dla zapewnienia 
realizacji następujących celów:
a) do 2020 r. ponowne wykorzystanie i 
recykling odpadów z gospodarstw 
domowych oraz podobnych odpadów 
zostanie zwiększone do minimum 50% 
wagi;
b) do 2020 r. ponowne wykorzystanie i 
recykling odpadów budowlanych, 
rozbiórkowych, produkcyjnych oraz 
przemysłowych zostanie zwiększone do 
minimum 70% wagi.
Krajom, które nie przekraczają poziomu 
5% recyklingu w którejkolwiek kategorii 
może zostać przyznany dodatkowy okres 5 
lat na realizację wyznaczonych celów.
Państwa członkowskie podejmują środki 
na rzecz promowania wysokiej jakości 
recyklingu; wszędzie tam, gdzie jest to 
konieczne, przyjmują w tym celu systemy 
selektywnej zbiorki dla zagwarantowania 
odnośnym sektorom recyklingu 
niezbędnych norm jakości.
Do 2015 r. państwa członkowskie 
ustanawiają systemy selektywnej zbiórki 
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przynajmniej dla następujących odpadów:
papieru, metalu, plastiku, szkła, 
tekstyliów, innych odpadów ulegających 
biodegradacji, oleju i odpadów 
niebezpiecznych. Ma to zastosowanie bez 
uszczerbku dla istniejących lub przyszłych 
przepisów w zakresie strumieni odpadów 
lub dla wymogów art. 18.
W celu zharmonizowania właściwości 
i sposobu prezentacji uzyskanych danych 
oraz zapewnienia zgodności danych, 
państwa członkowskie dostarczają je 
zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 
nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. 
w sprawie statystyk odpadów1. W razie 
potrzeby Komisja ustanawia, zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, szczegółowe zasady 
w celu kontroli przestrzegania przez 
państwa członkowskie celów określonych 
w niniejszym ustępie.
1 Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 
1893/2006 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

Or. en

(Przywrócenie poprawek 38/108/157/140/141 z pierwszego czytania w zmienionym 
brzmieniu)

Uzasadnienie

Odpady produkcyjne i odpady przemysłowe stanowią znaczną część wszystkich odpadów. Co 
więcej, w odróżnieniu od odpadów z gospodarstw domowych, są one zazwyczaj wytwarzane 
w o wiele bardziej jednorodnej postaci, w związku z czym możliwe jest osiągnięcie wyższych 
wskaźników recyklingu niż w przypadku odpadów z gospodarstw domowych lub podobnych 
odpadów. Państwa członkowskie będą zobowiązane przedstawiać informacje na ich temat 
w kontekście przepisów z zakresu statystyk odpadów, w związku z czym powinny być dostępne 
dane konieczne do kontrolowania zgodności. Należy także stworzyć bardziej precyzyjne 
przepisy z zakresu systemów selektywnego zbierania odpadów.



AM\712783PL.doc 33/116 PE402.912v01-00

PL

Poprawka 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 8a
Ponowne wykorzystanie i recykling

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu promowanie 
ponownego wykorzystania produktów, 
zwłaszcza poprzez tworzenie i wspieranie 
akredytowanych sieci ponownego 
wykorzystania i napraw oraz określenie 
w razie konieczności stosownych norm 
dotyczących procesu i produktów.
Państwa członkowskie mogą podjąć inne 
środki wspierające ponowne 
wykorzystanie produktu, takie jak 
zastosowanie instrumentów 
ekonomicznych, kryteriów udzielania 
zamówień, celów ilościowych lub zakazów 
wprowadzania niektórych produktów na 
rynek.
2. Aby dostosować się do celów niniejszej 
dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim 
jest społeczeństwo europejskie 
powszechnie stosujące recykling, a także 
wysoka efektywność energetyczna, 
państwa członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne środki dla zapewnienia 
realizacji następujących celów:
a) do 2020 r. ponowne wykorzystanie i 
recykling odpadów z gospodarstw 
domowych oraz podobnych odpadów 
zostanie zwiększone do minimum 50% 
wagi;
b) do 2020 r. ponowne wykorzystanie i 
recykling odpadów budowlanych, 
rozbiórkowych, produkcyjnych oraz 
przemysłowych zostanie zwiększone do 
minimum 70% wagi.
3. Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ostateczny termin określony w ust. 2 
najpóźniej do 2025 r., jeżeli spełnione 
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zostaną następujące warunki:
i) całkowity koszt jest nieproporcjonalny w 
odniesieniu do korzyści z powodu bardzo 
niskich poziomów recyklingu w dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy;
ii) wprowadzono środki zapewniające 
osiągnięcie najpóźniej do 2025 r. 
minimalnych poziomów recyklingu 
określonych w ust. 2; oraz
iii) przedłużenie ostatecznego terminu jest 
dokładnie określone w planach 
gospodarki odpadami zgodnie z art. 25 ust 
1.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o tym fakcie przed przedłużeniem 
ostatecznego terminu.

Or. en

(Przywrócenie poprawek 38/108/157/140/141 z pierwszego czytania w zmienionym 
brzmieniu)

Uzasadnienie

W projekcie dyrektywy niewystarczająco artykułuje się priorytety zawarte w strategii 
tematycznej: celem niniejszej poprawki, sporządzonej w oparciu o poprawki PE z pierwszego 
czytania, jest temu zaradzić. W związku z tym ust. 2 został przeredagowany zgodnie 
z informacjami przedstawionymi przez Komisję Europejską w zakresie definicji komunalnych 
odpadów stałych, które to odpady określono mianem odpadów z gospodarstw domowych 
i innych odpadów, a jednocześnie ustęp ten jest w pełni zgodny z założeniami w zakresie 
odpadów przemysłowych i produkcyjnych, a także odpadów rozbiórkowych i budowlanych.

Poprawka 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 11 Artykuł 3a
Hierarchia postępowania z odpadami Hierarchia postępowania z odpadami

1. Poniższa hierarchia postępowania 
z odpadami ma zastosowanie jako wiodąca
zasada w zapobieganiu powstawania
odpadów oraz przepisach i polityce 

1. Poniższa hierarchia postępowania 
z odpadami ma zastosowanie jako ogólna
zasada w zapobieganiu powstawaniu
odpadów oraz przepisach i polityce 
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gospodarowania odpadami: gospodarowania odpadami:
a) zapobieganie; a) zapobieganie i redukcja;

b) przygotowywanie do ponownego 
użycia;

b) ponowne użycie;

c) recykling; c) recykling;
d) inne metody odzysku, np. odzysk 
energii; oraz

d) inne procesy odzysku; oraz

e) unieszkodliwianie. e) unieszkodliwianie.

2. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1, 
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.

2. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1, 
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 oceną cyklu 
życia, obejmującą całkowity wpływ 
związany z wytwarzaniem i 
gospodarowaniem tymi odpadami.

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.

Państwa członkowskie zapewniają 
kompleksowość i przejrzystość tego 
procesu oraz jego zgodność z krajowymi 
zasadami planowania w zakresie 
konsultacji i zaangażowania obywateli 
i zainteresowanych stron, a także z 
postanowieniami forum konsultacyjnego 
ds. odpadów zgodnie z art. 34a.

Or. en

(Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu. Warto zachować odwołanie do oceny cyklu życia, 
a także do zaangażowania zainteresowanych stron, w tym forum konsultacyjnego 

ds. odpadów)

Uzasadnienie

Jest rzeczą istotną, aby hierarchia postępowania z odpadami miała zastosowanie jako ogólna 
zasada zgodna z poprawką przyjętą w pierwszym czytaniu. Warto jest umieścić w art. 3a 
odwołanie do hierarchii postępowania z odpadami w celu zachowania większej zgodności ze 
wszystkimi ogólnymi wymogami przedmiotowej dyrektywy. 
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Poprawka 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) inne metody odzysku, np. odzysk 
energii; oraz

d) inne metody odzysku; oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 14 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 157
Duarte Freitas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1, 
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.

2. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1, 
państwa członkowskie podejmują działania 
gwarantujące, że wybrane rozwiązania
dają najlepszy dla środowiska wynik 
całkowity. Może to oznaczać dla 
niektórych strumieni odpadów odstąpienie 
od tej hierarchii, jeżeli jest to uzasadnione 
ocenami cyklu życia, obejmującymi
całkowity wpływ, począwszy od 
pierwotnego użytkowania zasobów aż po
wytwarzanie i gospodarowanie tymi 
odpadami.

Or. en

Uzasadnienie

Metodologia myślenia o cyklu życia nie jest zdefiniowana i będzie prowadzić do podziału 
podejść dotyczących gospodarki odpadami w Europie. Z drugiej strony procedury oceny 
cyklu życia zostały zdefiniowane w ramach norm i mogą być wykorzystywane w celu 
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uzasadnienia odstępstw od hierarchii gospodarki odpadami, o ile będą one przeprowadzane 
w przejrzysty sposób, a ich zakres będzie wystarczająco szeroki i będzie obejmował 
wydobycie surowców w Europie lub poza jej granicami, co ma na celu uniknięcie 
zmieniających się problemów związanych ze środowiskiem. 

Poprawka 158
Gyula Hegyi

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1, 
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.

2. Stosując hierarchię postępowania 
z odpadami, o której mowa w ust. 1, 
państwa członkowskie podejmują działania 
gwarantujące, że wybrane rozwiązania
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.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o hierarchię postępowania z odpadami, to jej założenia mogą zostać osiągnięte 
jedynie wtedy, gdy uzyska ona wsparcie w postaci skutecznych środków wprowadzanych na 
szczeblu krajowym. Tego rodzaju działania są podejmowane w przypadku, gdy państwa 
członkowskie są zobowiązane zapewniać takie rozwiązania, które dają najlepszy dla 
środowiska wynik całkowity, a nie tylko im sprzyjać.



PE402.912v01-00 38/116 AM\712783PL.doc

PL

Poprawka 159
Dorette Corbey

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 11a
Usuwanie przeszkód

1. Uwzględniając ochronę zdrowia i 
środowiska, państwa członkowskie 
podejmują działania konieczne do 
usunięcia przeszkód uniemożliwiających 
zapobieganie, ponowne wykorzystanie 
oraz recykling, istniejących w 
obowiązującym prawodawstwie oraz w 
procedurach udzielania zezwoleń.
2. W przypadku gdy przeszkody wywodzą 
się z prawodawstwa europejskiego, 
państwa członkowskie bezzwłocznie 
informują o tym fakcie Komisję. Komisja, 
uwzględniając kwestie ochrony zdrowia i 
środowiska, w ramach interpretacji 
istniejących przepisów tworzy w stopniu, 
w jakim to możliwe, warunki 
umożliwiające zapobieganie, ponowne 
wykorzystanie oraz recykling, a także w 
stosownych przypadkach wnioskuje o 
wprowadzenie zmian.

Or. nl

Uzasadnienie

Od chwili wejścia w życie nowego prawodawstwa stało się jasne, że prawodawstwo to 
w coraz większym stopniu tworzy przeszkody uniemożliwiające ponowne wykorzystanie oraz 
recykling. Podczas drugiego czytania należy uwzględnić tę nową sytuację. W niektórych 
przypadkach wprowadzenie na rynek produktów, które zostały wytworzone z materiałów 
poddanych recyklingowi, może być trudne w praktyce. Należy oczywiście zadbać o ochronę 
zdrowia publicznego oraz środowiska. Usunięcie przeszkód wpisuje się w dążenie do 
tworzenia lepszych uregulowań prawnych (lepsze stanowienie prawa).
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Poprawka 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 11
Hierarchia postępowania z odpadami

skreślony

1. Poniższa hierarchia postępowania 
z odpadami ma zastosowanie jako 
wiodąca zasada w zapobieganiu 
powstawania odpadów oraz przepisach i 
polityce gospodarowania odpadami:
a) zapobieganie;
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, 
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 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.
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Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji przepisy dotyczące hierarchii postępowania z odpadami mogłyby się 
znaleźć w art. 1. Niniejsza poprawka jest powiązana z poprzednią poprawką, zgodnie z którą 
tekst dotyczący hierarchii postępowania z odpadami, wraz z poprawkami 21 i 22, 
przeniesiony zostaje z art. 11, w którym został on umieszczony przez Komisję, do nowego 
art. 3a. W związku z tym art. 11 powinien zostać skreślony.

Poprawka 161
Riitta Myller

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 12 - ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Jednakże tego rodzaju podział kosztów nie 
powinien naruszać funkcjonowania 
przepisów dotyczących indywidualnej 
odpowiedzialności producenta, zgodnie z 
którymi pierwotny producent sprzętu 
powinien ponosić koszt swoich zużytych 
produktów, a postępując w ten sposób 
powinien być zachęcany do 
opracowywania lepszych projektów 
swoich produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Podział kosztów związanych z gospodarką odpadami nie powinien naruszać indywidualnej 
odpowiedzialności producenta zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE (WEEE). Pełne stosowanie 
przepisu dotyczącego indywidualnej odpowiedzialności producenta ma znaczenie dla 
wprowadzania innowacji w eko-projektach.
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Poprawka 162
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 
sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty 
odpadów przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 
odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że 
transporty takie doprowadziłyby w 
konsekwencji do tego, że krajowe odpady 
musiałyby być unieszkodliwiane lub 
musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki 
odpadami tych państw. Państwa 
członkowskie zawiadamiają Komisję o 
podjęciu takiej decyzji. Państwa 
członkowskie mogą również ograniczyć 
wychodzące transporty odpadów z 
przyczyn określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1013/2006.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa nie powinna ustanawiać odstępstw od rozporządzenia nr 1013/2006 
w sprawie przemieszczania odpadów.

Poprawka 163
María Sornosa Martínez

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić 
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sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 
odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że 
transporty takie doprowadziłyby w 
konsekwencji do tego, że krajowe odpady 
musiałyby być unieszkodliwiane lub 
musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki odpadami 
tych państw. Państwa członkowskie 
zawiadamiają Komisję o podjęciu takiej 
decyzji. Państwa członkowskie mogą 
również ograniczyć wychodzące transporty 
odpadów z przyczyn określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006.

środowisko naturalne lub swoją sieć, 
państwa członkowskie mogą ograniczyć 
wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego w 
przypadkach, gdy ustalono, że transporty 
takie doprowadziłyby w konsekwencji do 
tego, że krajowe odpady musiałyby być 
unieszkodliwiane lub musiałyby być 
przetwarzane w sposób niezgodny z 
planami gospodarki odpadami tych państw.
Państwa członkowskie zawiadamiają 
Komisję o podjęciu takiej decyzji. Państwa 
członkowskie mogą również ograniczyć 
wychodzące transporty odpadów z 
przyczyn określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1013/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst zbędny. Zapis powinien obejmować wszystkie obiekty przekształcania termicznego bez 
względu na ich klasyfikację. Państwa członkowskie powinny także mieć możliwość 
zapobiegania wwożeniu odpadów do ich krajowych spalarni w oparciu o przesłanki 
środowiskowe (np. ograniczenie emisji oraz toksycznych pyłów będących rezultatem 
przekształcania termicznego).

Poprawka 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 
sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 
odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że 
transporty takie doprowadziłyby w 

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 
sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego w 
przypadkach, gdy ustalono, że transporty 
takie doprowadziłyby w konsekwencji do 
tego, że krajowe odpady musiałyby być 
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konsekwencji do tego, że krajowe odpady 
musiałyby być unieszkodliwiane lub 
musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki odpadami 
tych państw. Państwa członkowskie 
zawiadamiają Komisję o podjęciu takiej 
decyzji. Państwa członkowskie mogą 
również ograniczyć wychodzące transporty 
odpadów z przyczyn określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006.

unieszkodliwiane lub musiałyby być 
przetwarzane w sposób niezgodny z 
planami gospodarki odpadami tych państw.
Państwa członkowskie zawiadamiają 
Komisję o podjęciu takiej decyzji. Państwa 
członkowskie mogą również ograniczyć 
wychodzące transporty odpadów z 
przyczyn określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1013/2006.

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 określone 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 165
Riitta Myller

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 
sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 
odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że 

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić 
środowisko naturalne lub swoją sieć, 
państwa członkowskie mogą ograniczyć 
wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego w 
przypadkach, gdy ustalono, że transporty 
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transporty takie doprowadziłyby w 
konsekwencji do tego, że krajowe odpady 
musiałyby być unieszkodliwiane lub 
musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki odpadami 
tych państw. Państwa członkowskie 
zawiadamiają Komisję o podjęciu takiej 
decyzji. Państwa członkowskie mogą 
również ograniczyć wychodzące transporty 
odpadów z przyczyn określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006.

takie doprowadziłyby w konsekwencji do 
tego, że krajowe odpady musiałyby być 
unieszkodliwiane lub musiałyby być 
przetwarzane w sposób niezgodny z 
planami gospodarki odpadami tych państw.
Państwa członkowskie zawiadamiają 
Komisję o podjęciu takiej decyzji. Państwa
członkowskie mogą również ograniczyć 
wychodzące transporty odpadów z 
przyczyn określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1013/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst zbędny. Zapis powinien obejmować wszystkie obiekty przekształcania termicznego bez 
względu na ich klasyfikację. Państwa członkowskie powinny także mieć możliwość 
zapobiegania wwożeniu odpadów do ich krajowych spalarni z powodów środowiskowych 
(np. ograniczenie emisji oraz toksycznych pyłów będących rezultatem przekształcania 
termicznego).

Poprawka 166
Holger Krahmer

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują właściwe 
środki, we współpracy z innymi 
państwami członkowskimi jeżeli jest to 
konieczne lub pożądane, aby ustanowić 
zintegrowaną i wystarczającą sieć 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów i 
instalacji do odzysku zmieszanych 
odpadów komunalnych zebranych z 
gospodarstw domowych, uwzględniającą 
przypadki, w których zbieranie takie 
obejmuje również takie odpady od innych 
wytwórców, z uwzględnieniem najlepszych 
dostępnych technik.

Odpady we Wspólnocie przetwarza się w 
sposób najbardziej przyjazny dla 
środowiska naturalnego. Odpady 
przeznaczone do unieszkodliwienia 
przetwarza się w jednej z najbliżej 
położonych odpowiednich instalacji, za 
pomocą najodpowiedniejszych metod i 
technologii w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia 
publicznego. Każde z państw 
członkowskich, we współpracy z innymi 
państwami członkowskimi, wprowadza 
odpowiednie środki mające na celu 
utworzenie zintegrowanej i odpowiedniej 
sieci instalacji do unieszkodliwiania 
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odpadów, uwzględniając przy tym 
najlepsze dostępne techniki w rozumieniu 
art. 2 ust. 11 dyrektywy 96/61/WE, zwane 
poniżej „najlepszymi dostępnymi 
technikami”.

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 
sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty 
odpadów przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 
odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że 
transporty takie doprowadziłyby w 
konsekwencji do tego, że krajowe odpady 
musiałyby być unieszkodliwiane lub 
musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki 
odpadami tych państw. Państwa 
członkowskie zawiadamiają Komisję o 
podjęciu takiej decyzji. Państwa 
członkowskie mogą również ograniczyć 
wychodzące transporty odpadów z 
przyczyn określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1013/2006.
2. Sieć, o której mowa w ust. 1, powinna 
być zaprojektowana w sposób 
umożliwiający Wspólnocie jako całości 
stać się samowystarczalną w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów, jak również 
ich odzysku, a państwom członkowskim 
umożliwić stopniowe osiąganie tego celu 
indywidualnie, przy uwzględnieniu 
warunków geograficznych lub 
zapotrzebowania na specjalistyczne 
instalacje dla niektórych rodzajów 
odpadów.
3. Sieć, o której mowa w ust. 1, powinna 
umożliwiać unieszkodliwiane odpadów 
lub ich odzysk- w jednej z najbliżej 
położonych odpowiednich instalacji, za 
pomocą najodpowiedniejszych metod i 
technologii, w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia 
publicznego.

4. Zasady bliskości i samowystarczalności 



PE402.912v01-00 46/116 AM\712783PL.doc

PL

nie oznaczają, że każde państwo 
członkowskie musi posiadać na swoim 
terytorium pełen zakres obiektów do 
ostatecznego odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 109 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 13 lutego 2007 r.

Poprawka 167
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują właściwe 
środki, we współpracy z innymi 
państwami członkowskimi jeżeli jest to 
konieczne lub pożądane, aby ustanowić 
zintegrowaną i wystarczającą sieć 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów i 
instalacji do odzysku zmieszanych 
odpadów komunalnych zebranych z 
gospodarstw domowych, uwzględniającą 
przypadki, w których zbieranie takie 
obejmuje również takie odpady od innych 
wytwórców, z uwzględnieniem najlepszych 
dostępnych technik.

Odpady we Wspólnocie przetwarza się w 
sposób najbardziej przyjazny dla 
środowiska naturalnego. Zgodnie z zasadą 
bliskości, odpady przeznaczone do 
unieszkodliwienia przetwarza się w jednej 
z najbliżej położonych odpowiednich 
instalacji za pomocą 
najodpowiedniejszych metod i technologii 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i zdrowia 
publicznego. Każde z państw 
członkowskich, we współpracy z innymi 
państwami członkowskimi, wprowadza 
odpowiednie środki mające na celu 
utworzenie zintegrowanej i odpowiedniej 
sieci instalacji do unieszkodliwiania 
odpadów, uwzględniając przy tym 
najlepsze dostępne techniki w rozumieniu 
art. 2 ust. 11 dyrektywy 96/61/WE, zwane 
poniżej „najlepszymi dostępnymi 
technikami”.

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 
sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 

W drodze odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006, aby chronić swoją 
sieć, państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wchodzące transporty odpadów 
przeznaczonych do obiektów 
przekształcania termicznego, które 
zaklasyfikowano jako instalacje do 
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odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że 
transporty takie doprowadziłyby w 
konsekwencji do tego, że krajowe odpady 
musiałyby być unieszkodliwiane lub 
musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki odpadami 
tych państw. Państwa członkowskie 
zawiadamiają Komisję o podjęciu takiej 
decyzji. Państwa członkowskie mogą 
również ograniczyć wychodzące transporty 
odpadów z przyczyn określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006.

odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że 
transporty takie doprowadziłyby w 
konsekwencji do tego, że krajowe odpady 
musiałyby być unieszkodliwiane lub 
musiałyby być przetwarzane w sposób 
niezgodny z planami gospodarki odpadami 
tych państw. Państwa członkowskie 
zawiadamiają Komisję o podjęciu takiej 
decyzji. Państwa członkowskie mogą 
również ograniczyć wychodzące transporty 
odpadów z przyczyn określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006.

2. Sieć, o której mowa w ust. 1, powinna 
być zaprojektowana w sposób 
umożliwiający Wspólnocie jako całości 
stać się samowystarczalną w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów, jak również 
ich odzysku, a państwom członkowskim 
umożliwić stopniowe osiąganie tego celu 
indywidualnie, przy uwzględnieniu 
warunków geograficznych lub 
zapotrzebowania na specjalistyczne 
instalacje dla niektórych rodzajów 
odpadów.
3. Sieć, o której mowa w ust. 1, powinna 
umożliwiać unieszkodliwiane odpadów 
lub ich odzysk w jednej z najbliżej 
położonych odpowiednich instalacji, za 
pomocą najodpowiedniejszych metod i 
technologii, w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
oraz zdrowia publicznego.
4. Zasady bliskości i samowystarczalności
nie oznaczają, że każde państwo 
członkowskie musi posiadać na swoim 
terytorium pełen zakres obiektów do 
ostatecznego odzysku.

Zasada bliskości nie oznacza, że każde 
państwo członkowskie musi posiadać na 
swoim terytorium pełen zakres obiektów 
do ostatecznego odzysku.

Or. en

(Poprawka 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 
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widzenia ochrony środowiska (w tym z uwzględnieniem oddziaływania transportu odpadów 
na środowisko). Rynek wewnętrzny był zawsze środowiskiem sprzyjającym stosowaniu 
najlepszych i zharmonizowanych norm z zakresu ochrony środowiska i w związku z tym 
należy go wspierać. Ponadto rynek wewnętrzny stanowi również gwarancję oszczędnej 
i efektywnej gospodarki odpadami.

Poprawka 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 - ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Zasady bliskości i samowystarczalności 
nie oznaczają, że każde państwo 
członkowskie musi posiadać na swoim 
terytorium pełen zakres obiektów do 
ostatecznego odzysku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy ustęp wprowadzony przez Radę powinien zostać skreślony w celu uniknięcia 
naruszenia zasad bliskości i samowystarczalności.

Poprawka 169
Riitta Myller

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 - ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Zasady bliskości i samowystarczalności 
nie oznaczają, że każde państwo 
członkowskie musi posiadać na swoim 
terytorium pełen zakres obiektów do 
ostatecznego odzysku.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten nowy tekst wprowadzony we wspólnym stanowisku Rady narusza główne przesłanie 
przedmiotowej dyrektywy, a także obowiązującą w Europie politykę w dziedzinie odpadów, 
zgodnie z którą państwa członkowskie z góry powinny dążyć do osiągnięcia jak największej 
bliskości i samowystarczalności w gospodarce odpadami.

Poprawka 170
Anne Laperrouze

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
konieczne środki, dla zapewnienia, że 
odpady niebezpieczne nie będą mieszane 
zarówno z innymi kategoriami odpadów 
niebezpiecznych, jak i z innymi odpadami, 
substancjami lub materiałami. Mieszanie 
obejmuje rozcieńczanie substancji 
niebezpiecznych.

1. Zmiany klasyfikacji odpadów 
niebezpiecznych na odpady, które nie są 
niebezpieczne, nie można osiągnąć w 
wyniku rozcieńczania lub mieszania
odpadu celem obniżenia początkowego 
stężenia zanieczyszczeń do poziomu 
niższego od określającego niebezpieczny 
charakter odpadu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 46 z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 171
Mojca Drčar Murko

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 15 - ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Zabronione jest rozcieńczanie odpadów 
poprzez mieszanie jedynie w celu 
spełniania limitów lub unikania 
ograniczeń przewidzianych w ramach 
innych przepisów prawnych lub kryteriów 
dopuszczalności odpadów, określonych w 
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zezwoleniach, jest zabronione.

Or. en

Uzasadnienie

Rada stwierdziła, że zakaz mieszania odpadów niebezpiecznych ma także zastosowanie 
w przypadku ich rozcieńczania. Jednakże definicja ta wymaga dodatkowego wyjaśnienia 
w odniesieniu do praktycznego znaczenia tego zakazu.

Poprawka 172
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

ca) metoda przetwarzania wybrana w 
przypadku zmieszanych odpadów odnosi 
się do najbardziej niebezpiecznych 
odpadów podlegających mieszaniu lub 
wykazano, że każdy z niebezpiecznych 
odpadów składających się na mieszaninę 
może zostać przetworzony oddzielnie.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ mieszanie jest dopuszczone w drodze odstępstwa, należy zaostrzyć te przepisy 
w celu zagwarantowania oddzielnego przetwarzania każdego rodzaju odpadu 
niebezpiecznego składającego się na mieszaninę, a także w celu ochrony środowiska i 
zdrowia ludzkiego.



AM\712783PL.doc 51/116 PE402.912v01-00

PL

Poprawka 173
Anne Laperrouze

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą zezwolić na mieszanie, 
pod warunkiem że:

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą zezwolić na mieszanie, 
pod warunkiem że:

a) proces mieszania prowadzony jest przez 
zakład lub przedsięwzięcie, które uzyskało 
zezwolenie zgodnie z art. 20;

a) proces mieszania prowadzony jest przez 
zakład lub przedsięwzięcie, które uzyskało 
zezwolenie zgodnie z art. 20;

b) spełnione są warunki określone w art. 
10, a niekorzystne skutki gospodarowania 
odpadami dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska nie zwiększają się; oraz

b) spełnione są warunki określone w art. 
10, a niekorzystne skutki gospodarowania 
odpadami dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska nie zwiększają się;

c) proces mieszania jest przeprowadzany 
zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
technikami.

c) proces taki jest przeprowadzany zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technikami;
oraz
ca) należy wykazać, że wybrana metoda 
przetwarzania odpadów zmieszanych 
pozwala na oddzielne przetwarzanie 
wszystkich odpadów składających się na 
mieszaninę.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz rozcieńczania jest szczególnie ważny w odniesieniu do zapewnienia ochrony 
środowiska i zdrowia publicznego. Głównym zagrożeniem związanym z rozcieńczaniem jest 
poddanie odpadów nieodpowiedniemu (niewystarczająco skutecznemu) procesowi 
przetwarzania. Ponieważ jednak pojęcie „rozcieńczania” nie jest zdefiniowane, przepis ten 
jest niewystarczający. Uzasadnieniem tej nowej poprawki jest nowy element wprowadzony 
przez Radę, a mianowicie fakt, że „mieszanie obejmuje rozcieńczanie substancji 
niebezpiecznych”.
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Poprawka 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 15 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. O ile na mocy ust. 2 mieszanie jest 
dopuszczone, o tyle dany odpad pozostaje 
odpadem niebezpiecznym nawet w 
przypadku, gdy w wyniku mieszania 
rzeczywiste stężenie zanieczyszczeń 
znajduje się poniżej poziomu 
określającego niebezpieczny charakter 
odpadu.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 46 z pierwszego czytania w zmienionym brzmieniu)

Uzasadnienie

Ponieważ mieszanie nie jest całkowicie zakazane, należy wyraźnie określić, że nawet jeżeli 
mieszanie odbywało się w ramach odstępstwa na mocy ust. 2, odpad powstały w jego wyniku 
pozostaje odpadem niebezpiecznym.

Poprawka 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2b. Państwa członkowskie zachęcają do 
oddzielania związków niebezpiecznych od 
wszystkich strumieni odpadów przed 
włączeniem ich do łańcucha 
odzyskiwania.

Or. en
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(Przywrócenie poprawki 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 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 10 i 11;

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 1 i 10, nadając 
pierwszeństwo, o ile jest to możliwe, 
regeneracji;

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 56 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, a także z wyznaczonym celem UE, aby 
społeczeństwo europejskie stało się społeczeństwem powszechnie stosującym recykling, należy 
wyraźnie zaznaczyć preferencyjne stosowanie procesu regeneracji olejów odpadowych.

Poprawka 177
Evangelia Tzampazi

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 10 i 11;

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 10 i 11 z nadaniem 
pierwszeństwa, o ile to możliwe, 
regeneracji;
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Or. en

Poprawka 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 10 i 11;

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 10 i 11 z nadaniem 
pierwszeństwa, o ile to możliwe, 
regeneracji;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, że w odniesieniu do olejów odpadowych 
pierwszeństwo będzie miał recycling materiałowy, pomimo uchylenia dyrektywy w sprawie 
olejów odpadowych. Będzie to zgodne z wyznaczonym celem UE, aby społeczeństwo 
europejskie stało się społeczeństwem powszechnie stosującym recykling.

Poprawka 179
Mojca Drčar Murko

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 10 i 11;

b) oleje odpadowe były przetwarzane 
zgodnie z art. 10 i 11 z nadaniem 
pierwszeństwa, o ile to możliwe, 
regeneracji;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, że w odniesieniu do olejów odpadowych 
pierwszeństwo będzie miał recycling materiałowy, pomimo uchylenia dyrektywy w sprawie 
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olejów odpadowych. Będzie to zgodne z wyznaczonym celem UE, aby społeczeństwo 
europejskie stało się społeczeństwem powszechnie stosującym recykling.

Poprawka 180
Evangelia Tzampazi

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) w przypadkach gdy jest to technicznie 
wykonalne i opłacalne ekonomicznie, 
oleje odpadowe o różnych cechach nie 
były mieszane i by oleje odpadowe nie 
były mieszane z innymi odpadami lub 
substancjami, jeżeli takie mieszanie 
stanowi przeszkodę w ich przetwarzaniu.

c) w przypadkach gdy jest to technicznie 
wykonalne, oleje odpadowe o różnych 
cechach nie były mieszane i by oleje 
odpadowe nie były mieszane z innymi 
odpadami lub substancjami, jeżeli takie 
mieszanie stanowi przeszkodę w ich 
przetwarzaniu.

Or. en

Poprawka 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) w przypadkach gdy jest to technicznie 
wykonalne i opłacalne ekonomicznie, 
oleje odpadowe o różnych cechach nie 
były mieszane i by oleje odpadowe nie 
były mieszane z innymi odpadami lub 
substancjami, jeżeli takie mieszanie 
stanowi przeszkodę w ich przetwarzaniu.

c) w przypadkach gdy jest to technicznie 
wykonalne, oleje odpadowe o różnych 
cechach nie były mieszane i by oleje 
odpadowe nie były mieszane z innymi 
odpadami lub substancjami, jeżeli takie 
mieszanie stanowi przeszkodę w ich 
przetwarzaniu.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 56 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Kryterium „opłacalności ekonomicznej” nie jest możliwe do przyjęcia. Demontaż statków 
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w Bangladeszu jest opłacalny ekonomicznie, ale także stanowi katastrofę z punktu widzenia 
ochrony środowiska naturalnego i zdrowia. Termiczne przekształcanie papieru lub 
bioodpadów jest opłacalne ekonomicznie, ale nie ma sensu z punktu widzenia ochrony 
środowiska. W kontekście postanowienia dotyczącego zakazu mieszania odpadów należy 
uwzględniać jedynie wykonalność techniczną.

Poprawka 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadkach gdy oleje odpadowe, 
zgodnie z przepisami krajowymi, 
podlegają wymogom regeneracji, państwa 
członkowskie mogą postanowić, że takie 
oleje odpadowe są regenerowane, jeżeli 
jest to technicznie wykonalne, a w
przypadkach gdy zastosowanie mają art. 11 
lub 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
– mogą ograniczyć transgraniczny 
transport olejów odpadowych ze swojego 
terytorium do spalarni lub współspalarni, 
aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

3. W przypadkach gdy zastosowanie mają 
art. 11 lub 12 rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 państwa członkowskie mogą 
ograniczyć transgraniczny transport olejów 
odpadowych ze swojego terytorium do 
spalarni lub współspalarni, aby dać 
pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

Or. en

(Poprawka będąca wynikiem przywrócenia poprawki 56 z pierwszego czytania.)

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, a także z wyznaczonym celem UE, aby 
społeczeństwo europejskie stało się społeczeństwem powszechnie stosującym recykling, należy 
wyraźnie zaznaczyć preferencyjne stosowanie procesu regeneracji olejów odpadowych. Jeżeli 
wymóg dotyczący tego rodzaju preferencji zostanie określony na szczeblu wspólnotowym, nie 
będzie konieczności ustanawiana go przez państwa członkowskie.
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Poprawka 183
Evangelia Tzampazi

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadkach gdy oleje odpadowe, 
zgodnie z przepisami krajowymi, 
podlegają wymogom regeneracji, państwa 
członkowskie mogą postanowić, że takie 
oleje odpadowe są regenerowane, jeżeli 
jest to technicznie wykonalne, a w
przypadkach gdy zastosowanie mają art. 11 
lub 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
– mogą ograniczyć transgraniczny 
transport olejów odpadowych ze swojego 
terytorium do spalarni lub współspalarni, 
aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

3. W przypadkach gdy zastosowanie mają 
art. 11 lub 12 rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 państwa członkowskie mogą 
ograniczyć transgraniczny transport olejów 
odpadowych ze swojego terytorium do 
spalarni lub współspalarni, aby dać 
pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

Or. en

Poprawka 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadkach gdy oleje odpadowe, 
zgodnie z przepisami krajowymi, 
podlegają wymogom regeneracji, państwa 
członkowskie mogą postanowić, że takie 
oleje odpadowe są regenerowane, jeżeli 
jest to technicznie wykonalne, a w
przypadkach gdy zastosowanie mają art. 11 
lub 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
– mogą ograniczyć transgraniczny 
transport olejów odpadowych ze swojego 
terytorium do spalarni lub współspalarni, 
aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

3. W przypadkach gdy zastosowanie mają 
art. 11 lub 12 rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 państwa członkowskie mogą 
ograniczyć transgraniczny transport olejów 
odpadowych ze swojego terytorium do 
spalarni lub współspalarni, aby dać 
pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, że w odniesieniu do olejów odpadowych 
pierwszeństwo będzie miał recycling materiałowy, pomimo uchylenia dyrektywy w sprawie 
olejów odpadowych. Będzie to zgodne z wyznaczonym celem UE, aby społeczeństwo 
europejskie stało się społeczeństwem powszechnie stosującym recykling.

Poprawka 185
Mojca Drčar Murko

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadkach gdy oleje odpadowe, 
zgodnie z przepisami krajowymi, 
podlegają wymogom regeneracji, państwa 
członkowskie mogą postanowić, że takie 
oleje odpadowe są regenerowane, jeżeli 
jest to technicznie wykonalne, a w
przypadkach gdy zastosowanie mają art. 11 
lub 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
– mogą ograniczyć transgraniczny 
transport olejów odpadowych ze swojego 
terytorium do spalarni lub współspalarni, 
aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

3. W przypadkach gdy zastosowanie mają 
art. 11 lub 12 rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 państwa członkowskie mogą 
ograniczyć transgraniczny transport olejów 
odpadowych ze swojego terytorium do 
spalarni lub współspalarni, aby dać 
pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

Or. en

Uzasadnienie

W nieznacznym stopniu przeredagowano art. 18 ust. 3, co ma na celu dostosowanie go do 
nowego brzmienia art. 18 ust. 1 lit. b).
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Poprawka 186
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadkach gdy oleje odpadowe, 
zgodnie z przepisami krajowymi, 
podlegają wymogom regeneracji, państwa
członkowskie mogą postanowić, że takie 
oleje odpadowe są regenerowane, jeżeli 
jest to technicznie wykonalne, a w 
przypadkach gdy zastosowanie mają art. 11 
lub 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
– mogą ograniczyć transgraniczny 
transport olejów odpadowych ze swojego 
terytorium do spalarni lub współspalarni, 
aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

3. Jeżeli techniczne, ekonomiczne i 
organizacyjne ograniczenia na to 
pozwalają, państwa członkowskie 
podejmują środki konieczne do nadania 
priorytetu przetwarzaniu olejów 
odpadowych przez ich regenerację.
Państwa członkowskie, w przypadkach 
gdy zastosowanie mają art. 11 lub 12 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 – mogą 
ograniczyć transgraniczny transport olejów 
odpadowych ze swojego terytorium do 
spalarni lub współspalarni, aby dać 
pierwszeństwo regeneracji olejów 
odpadowych.

Or. de

(Pierwsze zdanie zaczerpnięte z art. 3 ust. 1 dyrektywy 75/439/WE.)

Uzasadnienie

Konieczne jest utrzymanie zapisanego w dyrektywie 75/439/WE pierwszeństwa przetwarzania 
olejów odpadowych przez ich regenerację. Z uwagi na wciąż wzrastające zapotrzebowanie na 
oleje, a jednocześnie stałe wyczerpywanie się zasobów, konieczne jest wykorzystanie każdej 
dostępnej formy odzysku. Ze względu na globalne znaczenie olejów konieczne jest pilne 
utrzymanie pierwszeństwa regeneracji.

Poprawka 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Bioodpady Zbiórka i wykorzystanie bioodpadów
1. Priorytetowo traktuje się materiałowy 
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odzysk bioodpadów.
2. Do dnia ...* państwa członkowskie 
opracowują system selektywnego 
zbierania bioodpadów.

Państwa członkowskie stosują środki, w 
odpowiednich przypadkach i zgodnie z art. 
10 i 11, stwarzające zachęty do:

3. Państwa członkowskie stosują środki, w 
odpowiednich przypadkach i zgodnie z art. 
10 i 11, stwarzające zachęty do:

a) selektywnego zbierania bioodpadów;
b) przetwarzania bioodpadów w sposób, 
który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska;

b) przetwarzania bioodpadów w sposób, 
który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska;

c) stosowania bezpiecznych dla środowiska 
materiałów wyprodukowanych z 
bioodpadów.

c) stosowania bezpiecznych dla środowiska 
materiałów wyprodukowanych z 
bioodpadów.

Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami w celu przedłożenia wniosku, 
o ile będzie to wskazane.

Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami w celu przedłożenia wniosku, 
o ile będzie to wskazane.
* Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja bioodpadów powinna być bardziej przejrzysta i wyczerpująca niż ta zawarta we 
wspólnym stanowisku.

Poprawka 188
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Bioodpady Zbiórka i wykorzystanie bioodpadów
Państwa członkowskie stosują środki, w 
odpowiednich przypadkach i zgodnie z art. 
10 i 11, stwarzające zachęty do:

1. Priorytetowo traktuje się materiałowy 
odzysk bioodpadów.

a) selektywnego zbierania bioodpadów; 2. W dążeniu do realizacji celów 
określonych w art. 1, do dnia ...* państwa 
członkowskie opracowują system 
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selektywnego zbierania bioodpadów.
b) przetwarzania bioodpadów w sposób, 
który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska;
c) stosowania bezpiecznych dla 
środowiska materiałów wyprodukowanych 
z bioodpadów.
Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami w celu przedłożenia 
wniosku, o ile będzie to wskazane.

* Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 112 z pierwszego czytania w PE.

Bioodpady odgrywają podstawową rolę w odniesieniu do ograniczenia emisji metanu. Co 
więcej odzysk bioodpadów przyczynia się do ochrony zasobów, które w innym przypadku 
zostałyby wykorzystane do tego celu. Priorytetowo należy potraktować materiałowy odzysk 
bioodpadów.

Poprawka 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie stosują środki, w 
odpowiednich przypadkach i zgodnie z 
art. 10 i 11, stwarzające zachęty do:

Państwa członkowskie wprowadzają
środki, najpóźniej do dnia ...* i zgodnie z 
art. 1 i 10, zapewniające:

a) selektywnego zbierania bioodpadów; a) utworzenie systemów selektywnego 
zbierania bioodpadów;

b) przetwarzania bioodpadów w sposób, 
który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska;

b) przetwarzanie bioodpadów w sposób, 
który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska;

c) stosowania bezpiecznych dla 
środowiska materiałów wyprodukowanych 

c) stosowanie bezpiecznych dla 
środowiska materiałów wyprodukowanych 
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z bioodpadów. z bioodpadów.

Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami w celu przedłożenia 
wniosku, o ile będzie to wskazane.

Minimalne wymogi z zakresu 
bezpieczeństwa w odniesieniu do zbiórki 
i przetwarzania oraz kryteria 
środowiskowe i jakościowe, w tym 
dopuszczalne wartości zanieczyszczeń 
dotyczące stosowania bezpiecznych dla 
środowiska materiałów wytwarzanych z 
bioodpadów, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.
Najpóźniej do dnia ...* Komisja 
przedstawi wniosek legislacyjny w sprawie 
minimalnych celów w zakresie 
selektywnego zbierania bioodpadów.
_______

* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka sporządzona w oparciu o poprawkę 112/138 z pierwszego czytania. Podjęcie 
działań w odniesieniu do bioodpadów nie powinno być uzależnione od dobrej woli państw 
członkowskich, ani od rezultatów analizy przeprowadzonej przez Komisję. Do dyspozycji jest 
wystarczająca ilość informacji, aby wymagać natychmiastowych i konkretnych działań. 
Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do ustanowienia systemów selektywnego 
zbierania bioodpadów w ciągu trzech lat. Kryteria dotyczące bezpieczeństwa i bezpiecznego 
stosowania należy przyjąć w ramach procedury komitologii w połączeniu z kontrolą. Cele 
dotyczące zbiórki należy przyjąć w ramach procedury współdecyzji.

Poprawka 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie stosują środki, w 
odpowiednich przypadkach i zgodnie z art. 
10 i 11, stwarzające zachęty do:

Państwa członkowskie stosują środki, w 
odpowiednich przypadkach i zgodnie z art. 
10 i 11, mające na celu:
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a) selektywnego zbierania bioodpadów; a) opracowanie systemu selektywnego 
zbierania bioodpadów, w ramach którego 
priorytetowo traktuje się materiałowy 
odzysk bioodpadów;

b) przetwarzanie bioodpadów w sposób, 
który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska;

b) zapewnienie przetwarzania bioodpadów 
w sposób, który zapewnia wysoki poziom 
ochrony środowiska;

c) stosowanie bezpiecznych dla 
środowiska materiałów wyprodukowanych 
z bioodpadów.

c) zapewnienie stosowania bezpiecznych 
dla środowiska materiałów 
wyprodukowanych z bioodpadów, w tym 
minimalnych celów w zakresie zbiórki i 
standardów wykorzystania kompostu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne złożenie fragmentu poprawki 112 z pierwszego czytania w PE w celu jeszcze 
większego zaostrzenia przepisów odnoszących się do bioodpadów.

Poprawka 191
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami w celu przedłożenia wniosku, 
o ile będzie to wskazane.

Komisja przedkłada wniosek dotyczący 
bioodpadów najpóźniej w okresie dwóch 
lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. W tym celu Komisja dokonuje 
oceny gospodarowania bioodpadami.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest ogólnoeuropejskie uregulowanie dotyczące bioodpadów, w celu zapewnienia 
szerokiego zakresu standardów jakości i bezpieczeństwa. Komisja była już wielokrotnie 
wzywana do przedłożenia szczegółowego wniosku. 



PE402.912v01-00 64/116 AM\712783PL.doc

PL

Poprawka 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami w celu przedłożenia wniosku, 
o ile będzie to wskazane.

Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami do dnia 31 grudnia 2008 r. w 
celu przedłożenia wniosku legislacyjnego, 
o ile będzie to wskazane.

Or. fr

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 138 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 193
María Sornosa Martínez

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Komisja dokonuje oceny gospodarowania 
bioodpadami w celu przedłożenia wniosku, 
o ile będzie to wskazane.

Komisja przedłoży wniosek legislacyjny 
dotyczący wprowadzenia korzystnego z 
punktu widzenia środowiska
gospodarowania odpadami.

Or. en

Poprawka 194
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 19a
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Przetwarzanie bioodpadów
1. Przed rozrzuceniem bioodpadów na 
gruntach ich producenci i posiadacze 
powinni poddać je przetworzeniu 
gwarantującemu ich bezpieczeństwo z 
punktu widzenia zdrowia ludzi, zwierząt i 
roślin. Odnosi się to również do odpadów 
kuchennych i gastronomicznych z 
restauracji i zakładów żywienia 
zbiorowego, o ile takie odpady nie 
podlegają obowiązkowi usunięcia zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia (WE) 
nr 1774/2002.
2. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
36 ust. 2, Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze określające minimalne 
wymogi kontrolne odnoszące się do 
bezpieczeństwa z punktu widzenia zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin.
3. W celu zapewnienia rozrzucania 
bioodpadów na gruntach zgodnego z 
normami ochrony środowiska, Komisja, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
36 ust. 2, przyjmuje środki wykonawcze, 
określając, jakie kryteria środowiskowe i 
jakościowe muszą zostać spełnione, aby 
bioodpady mogły być rozrzucane na 
gruntach przeznaczonych na potrzeby 
rolnictwa, leśnictwa lub ogrodnictwa i 
przestały być uznawane za odpady.
4. Środki wykonawcze, o których mowa w 
ust. 3, obejmują co najmniej wiążące 
wartości graniczne metali ciężkich i 
substancji obcych oraz zawartość ziaren 
zdolnych do kiełkowania i części roślin 
mogących puścić pędy, jak również listę 
dopuszczalnych substancji wyjściowych.
5. Kryteria te uwzględniają wszelkie 
zagrożenia związane ze szkodliwym dla 
środowiska wykorzystaniem lub 
transportem bioodpadów oraz są ustalone 
na poziomie gwarantującym wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego i 
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środowiska naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 112 z pierwszego czytania w PE.

Bioodpady odgrywają podstawową rolę w odniesieniu do ograniczenia emisji metanu. Co 
więcej odzysk bioodpadów przyczynia się do ochrony zasobów, które w innym przypadku 
zostałyby wykorzystane do tego celu. Priorytetowo należy potraktować materiałowy odzysk 
bioodpadów.

Poprawka 195
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 19b
Kontrola

1. Państwa członkowskie dokładają 
wszelkich starań, aby dla celów kontroli 
zgodności z wymogami określonymi w art. 
19a zostały stworzone i wykorzystane 
systemy zapewniania jakości.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
regularne przeprowadzanie analiz pod 
kątem obecności substancji szkodliwych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 112 z pierwszego czytania w PE.

Bioodpady odgrywają podstawową rolę w odniesieniu do ograniczenia emisji metanu. Co 
więcej odzysk bioodpadów przyczynia się do ochrony zasobów, które w innym przypadku 
zostałyby wykorzystane do tego celu. Priorytetowo należy potraktować materiałowy odzysk 
bioodpadów.
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Poprawka 196
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 19 c (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 19c
Odpady gastronomiczne

Zabrania się odzyskiwania 
nieprzetworzonych odpadów 
gastronomicznych do celów żywienia 
zwierząt. Odpady gastronomiczne są 
likwidowane w sposób podlegający 
weryfikacji przez uprawnione 
przedsiębiorstwa oraz sterylizowane i 
bezpiecznie usuwane za pomocą 
właściwych metod. Państwa członkowskie 
mogą udzielić zezwolenia na stosowanie 
odpadów gastronomicznych w paszy 
przeznaczonej dla trzody chlewnej pod 
warunkiem, że pod każdym względem 
zapewniona jest kontrola bezpiecznego 
odzysku, sterylizacji i zgodności z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
1774/2002.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 98/113 z pierwszego czytania w PE. 

Żywienie zwierząt nieprzetworzonymi odpadami pochodzącymi z kuchni i zakładów żywienia 
zbiorowego niesie ze sobą ogromne ryzyko chorób. Bez uregulowanego i monitorowanego 
systemu unieszkodliwiania zakaz dotyczący takiego żywienia zwierząt jest niewykonalny.

Stosowanie odpadów gastronomicznych sterylizowanych w sposób podlegający weryfikacji 
powinno być dopuszczalne pod warunkiem spełnienia ściśle nadzorowanych warunków, aby 
zapobiegać niezgodnemu z prawem żywieniu zwierząt paszą pochodzącą z nieprzetworzonych 
odpadów.
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Poprawka 197
Péter Olajos

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 20 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszystkie zakłady lub przedsięwzięcia, 
które zamierzają dokonywać przetwarzania 
odpadów, uzyskały zezwolenie od 
właściwego organu.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszystkie zakłady lub przedsiębiorstwa, 
które zamierzają dokonywać przetwarzania 
odpadów, uzyskały na podstawie 
certyfikatu zezwolenie od właściwego 
organu lub organizacji powiązanej umową 
z danym organem.

Or. hu

Uzasadnienie

Praktyka stosowana w wielu państwach członkowskich przewiduje zastępowanie zezwoleń na 
przetwarzanie odpadów certyfikatami wydawanymi przez akredytowane branżowe organy, 
dysponujące kompetencjami w dziedzinie techniki, finansów lub innej branży, które to 
certyfikaty są weryfikowane przez właściwy organ. Działanie odpowiednio ustanowionego 
systemu, zastępującego oficjalne zezwolenia i wspierającego zachowania zgodne z przepisami 
prawa, jest niemożliwe bez rozszerzenia pierwotnego brzmienia tego ustępu.

Poprawka 198
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 20 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymogów niniejszego artykułu, wszelkie 
zezwolenia wydawane na podstawie 
innych przepisów krajowych lub 
wspólnotowych mogą być połączone z 
zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, w 
jedno zezwolenie w przypadku, kiedy taki 
format zapobiega niepotrzebnemu 
powielaniu informacji i powtarzaniu pracy 

5. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymogów niniejszego artykułu, wszelkie 
zezwolenia wydawane na podstawie 
innych przepisów krajowych lub 
wspólnotowych są połączone z 
zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, w 
jedno zezwolenie w przypadku, kiedy taki 
format zapobiega niepotrzebnemu 
powielaniu informacji i powtarzaniu pracy 
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operatora lub właściwego organu. operatora lub właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać powielania zezwoleń. Jednym z celów dyrektywy IPPC w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli jest połączenie wszystkich 
zezwoleń środowiskowych w ramach jednego zezwolenia, w związku z czym powinno to 
również tyczyć się wszelkich zezwoleń wymaganych zgodnie z prawodawstwem w zakresie 
odpadów.

Poprawka 199
Françoise Grossetete

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 20 - ustęp 5 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5a. Wszelkie instalacje do przetwarzania 
odpadów niebezpiecznych podlegają 
wymogowi uzyskania specjalnego 
zezwolenia, które zawiera opis 
planowanych środków, gwarantujących, 
że instalacja jest zaprojektowana, 
wyposażona i funkcjonuje odpowiednio do 
rodzajów przetwarzanych odpadów i 
związanego z nimi ryzyka.
Wydane przez właściwy organ zezwolenie 
zawiera:
- ilości i kategorie przetwarzanych 
odpadów niebezpiecznych;
- dane techniczne dotyczące procesów 
przetwarzania odpadów przy zachowaniu 
optymalnej ochrony środowiska i 
zagwarantowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa.
Jeżeli podmiot prowadzący zakład 
przetwarzania odpadów innych niż 
niebezpieczne zamierza dokonywać 
operacji z użyciem odpadów 
niebezpiecznych, należy uznać to za 
istotną zmianę w rozumieniu art. 2 ust. 10 
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lit. b) dyrektywy 96/61/WE, i w takim 
przypadku ma zastosowanie art. 12 ust. 2 
tejże dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenia udzielane zakładom zajmującym się przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych 
powinny uwzględniać specyfikę tego rodzaju odpadów oraz ryzyko związane z ich 
przetwarzaniem. Nie należy wprowadzać żadnych odstępstw od tej reguły. Poprawka 58 
przyjęta w pierwszym czytaniu odnosiła się do tego konkretnego wymogu.

Poprawka 200
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 21

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 21 skreślony
Zwolnienia od wymogu posiadania 

zezwolenia
Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
wymogu określonego w art. 20 ust. 1 
zakłady lub przedsięwzięcia wykonujące 
następujące czynności:
a) unieszkodliwianie w miejscu 
wytwarzania własnych odpadów 
niebędących niebezpiecznymi; lub
b) odzysk odpadów.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można wprowadzać jakichkolwiek zwolnień w odniesieniu do obowiązku uzyskania 
zezwolenia na przeprowadzanie procesów przetwarzania odpadów. Wprowadzenie tego 
rodzaju zwolnień stanowiłoby krok wstecz w odniesieniu do obecnych zasad i powodowałoby 
znaczne zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego. 
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Poprawka 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 21

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
wymogu określonego w art. 20 ust. 1 
zakłady lub przedsięwzięcia wykonujące 
następujące czynności:

Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
wymogu określonego w art. 20 ust. 1 
zakłady lub przedsiębiorstwa zajmujące 
się unieszkodliwianiem w miejscu 
wytwarzania własnych odpadów 
niebędących niebezpiecznymi.

a) unieszkodliwianie w miejscu 
wytwarzania własnych odpadów 
niebędących niebezpiecznymi; lub
b) odzysk odpadów.

Or. {EN}en

(Częściowe przywrócenie poprawki 161 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest, aby zapewnić państwom członkowskim ogólną możliwość zwalniania 
jakiejkolwiek działalności związanej z odzyskiem, w tym z odzyskiem odpadów 
niebezpiecznych, z wymogu uzyskania zezwolenia. 

Poprawka 202
Péter Olajos

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie chce 
skorzystać ze zwolnień na mocy art. 21, 
ustanawia ono, w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, ogólne zasady 
określające rodzaje i ilości odpadów, jakie 
mogą być objęte zwolnieniem, oraz metodę 
przetwarzania, jaka ma być zastosowana.

1. Jeżeli państwo członkowskie chce 
skorzystać ze zwolnień na mocy art. 21, 
ustanawia ono, w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, ogólne zasady 
określające rodzaje i ilości odpadów, jakie 
mogą być objęte zwolnieniem, oraz metodę 
przetwarzania, jaka ma być zastosowana.
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Istnienie warunków umożliwiających 
skorzystanie ze zwolnienia musi zostać 
zweryfikowane przez organ uprawniony 
do przeprowadzania tego rodzaju 
weryfikacji.

Or. hu

Poprawka 203
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Warunki zwolnienia

1. Jeżeli państwo członkowskie chce 
skorzystać ze zwolnień na mocy art. 21, 
ustanawia ono, w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, ogólne zasady 
określające rodzaje i ilości odpadów, jakie 
mogą być objęte zwolnieniem, oraz 
metodę przetwarzania, jaka ma być 
zastosowana.
Zasady te powinny być zaprojektowane w 
sposób zapewniający, że odpady będą 
przetwarzane zgodnie z art. 10. W 
przypadku procesów unieszkodliwiania, o 
których mowa w art. 21 lit. a), zasady te 
powinny uwzględnić najlepsze dostępne 
techniki.

2. Oprócz zasad ogólnych przewidzianych 
w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
ustanawiają szczegółowe warunki 
zwolnień w zakresie odpadów 
niebezpiecznych, obejmujących rodzaje 
działalności, jak również wszelkie inne 
konieczne wymogi prowadzenia różnych 
form odzysku odpadów, a także, tam gdzie 
to istotne, dopuszczalne wielkości 
zawartości substancji niebezpiecznych w 
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odpadach oraz dopuszczalne wielkości 
emisji.
3. Państwa członkowskie informują Komisję o 
zasadach ogólnych ustanowionych zgodnie z 
ust. 1 i 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 21.

Poprawka 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 - ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W przypadku przetwarzania odpadów 
niebezpiecznych nie udziela się żadnych 
zwolnień.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 161 z pierwszego czytania w zmienionym brzmieniu)

Uzasadnienie

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych powinno zawsze wiązać się z koniecznością 
uzyskania zezwolenia.

Poprawka 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Oprócz zasad ogólnych przewidzianych 
w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 

skreślony
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ustanawiają szczegółowe warunki 
zwolnień w zakresie odpadów 
niebezpiecznych, obejmujących rodzaje 
działalności, jak również wszelkie inne 
konieczne wymogi prowadzenia różnych 
form odzysku odpadów, a także, tam gdzie 
to istotne, dopuszczalne wielkości 
zawartości substancji niebezpiecznych w 
odpadach oraz dopuszczalne wielkości 
emisji.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 188 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych powinno zawsze wiązać się z koniecznością 
uzyskania zezwolenia.

Poprawka 206
Anne Laperrouze

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Oprócz zasad ogólnych przewidzianych 
w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
ustanawiają szczegółowe warunki 
zwolnień w zakresie odpadów 
niebezpiecznych, obejmujących rodzaje 
działalności, jak również wszelkie inne 
konieczne wymogi prowadzenia różnych 
form odzysku odpadów, a także, tam gdzie 
to istotne, dopuszczalne wielkości 
zawartości substancji niebezpiecznych w 
odpadach oraz dopuszczalne wielkości 
emisji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka 188 z pierwszego czytania w PE: wspomniane zwolnienia nie są uzasadnione, 
w związku z czym należy skreślić ten ustęp. 

Poprawka 207
Françoise Grossetete

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Oprócz zasad ogólnych przewidzianych 
w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
ustanawiają szczegółowe warunki 
zwolnień w zakresie odpadów 
niebezpiecznych, obejmujących rodzaje 
działalności, jak również wszelkie inne 
konieczne wymogi prowadzenia różnych 
form odzysku odpadów, a także, tam gdzie 
to istotne, dopuszczalne wielkości 
zawartości substancji niebezpiecznych w 
odpadach oraz dopuszczalne wielkości 
emisji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zakłady przetwarzania odpadów niebezpiecznych muszą podlegać obowiązkowi 
uzyskania zezwolenia. Nie należy wprowadzać żadnych odstępstw od tej zasady. Przywrócenie 
poprawki 188 PE powoduje zlikwidowanie zwolnienia w zakresie działań związanych 
z odpadami niebezpiecznymi.

Poprawka 208
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 23 – akapit pierwszy – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) zakładów lub przedsięwzięć, które c) zakładów.
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podlegają zwolnieniom z wymogów 
posiadania zezwoleń zgodnie z art. 21.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla celów spójności z poprawką do art. 22.

Poprawka 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 23 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W przypadkach gdy to możliwe, istniejące 
rejestry prowadzone przez właściwe 
organy są wykorzystywane do uzyskania 
istotnych informacji odnośnie do takiego 
procesu rejestracji w celu ograniczenia 
biurokracji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niewymagająca wyjaśniania, poprawka 163 przyjęta w pierwszym czytaniu, 
mająca na celu unikanie podwajania działań administracyjnych.

Poprawka 210
Avril Doyle

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 24

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Standardy minimalne Wymogi dotyczące zezwoleń

1. Minimalne standardy techniczne dla 
czynności przetwarzania wymagających 
zezwolenia na mocy art. 20 mogą być 

Wszelkie instalacje przetwarzania 
odpadów niebezpiecznych wymagają 
specjalnego zezwolenia uzyskanego 
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przyjmowane, w przypadkach gdy istnieją 
dowody, że takie standardy minimalne 
mogą przynieść korzyści w kategoriach 
ochrony zdrowia ludzi i środowiska.
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.

zgodnie z dyrektywą 96/61/WE.

2. Takie standardy minimalne obejmują 
wyłącznie te czynności przetwarzania 
odpadów, które nie są objęte zakresem 
stosowania dyrektywy 96/61/WE lub nie 
nadają się do objęcia zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Bez uszczerbku dla dyrektywy 96/61/WE, 
wniosek o zezwolenie właściwych władz 
zawiera opis planowanych środków 
gwarantujących, że instalacja jest 
zaprojektowana, wyposażona i będzie 
funkcjonować odpowiednio do kategorii 
przetwarzanych odpadów i związanego z 
nimi ryzyka.

3. Takie standardy minimalne: Udzielone przez właściwe organy 
zezwolenie zawiera:

a) dotyczą głównych oddziaływań na 
środowisko danej czynności przetwarzania 
odpadów,

- ilości i kategorii przetwarzanych 
odpadów niebezpiecznych;

b) zapewniają przetwarzanie odpadów 
zgodnie z art. 10,

- specyfikacje techniczne, których celem 
jest zapewnienie optymalnego 
przetwarzania odpadów, ochrony 
środowiska i zagwarantowanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa.

c) uwzględniają najlepsze dostępne 
techniki, oraz

Jeżeli podmiot prowadzący zakład 
przetwarzania odpadów innych niż 
niebezpieczne zamierza dokonywać 
operacji z użyciem odpadów 
niebezpiecznych, należy uznać to za 
istotną zmianę w rozumieniu art. 2 ust. 10 
lit. b) dyrektywy 96/61/WE, i w takim 
przypadku ma zastosowanie art. 12 ust. 2 
tejże dyrektywy.

d) w odpowiednich przypadkach, 
obejmują elementy jakości przetwarzania i 
wymogów technologicznych.

4. Standardy minimalne dla czynności 
przetwarzania wymagających rejestracji 
na mocy art. 23 lit. a) i b) są przyjmowane 
w przypadkach, gdy istnieją dowody, że 
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takie standardy minimalne, obejmujące 
również kwalifikacje techniczne 
podmiotów zajmujących się zbieraniem i 
transportem, dealerów lub brokerów, 
mogą przynieść korzyści w kategoriach 
ochrony zdrowia ludzi i środowiska lub 
uniknięcia zakłóceń na rynku 
wewnętrznym.
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.

Or. en

(Poprawka sporządzona w oparciu o poprawkę 58 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje przetwarzania odpadów niebezpiecznych muszą podlegać obowiązkowi 
uzyskania zezwolenia zgodnie z dyrektywą IPPC. Nie należy wprowadzać żadnych odstępstw 
od tej reguły. Te same zasady powinny dotyczyć wszystkich podmiotów, które prowadzą 
działalność związaną z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych. Proponowana poprawka 
jest zbliżona do istniejącej specyfikacji określonej w dyrektywie w sprawie spalania odpadów 
przyjętej w grudniu 2000 r. 

Poprawka 211
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 24 - ustęp 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a. Standardy minimalne określone na 
podstawie niniejszego artykułu nie 
stanowią prawa wspólnotowego w 
rozumieniu art. 12 ust. 1 lit. c) tiret 
pierwsze rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006.

Or. de
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Uzasadnienie

Przedmiotowy artykuł został ponownie wprowadzony przez wspólne stanowisko, jednak budzi 
wątpliwości w odniesieniu do transgranicznego przemieszczania odpadów. W przypadku 
przemieszczania odpadu w celu odzysku, na podstawie rozporządzenia w sprawie 
przemieszczania odpadów może pojawić się sprzeciw, jeżeli standard zakładu, do którego 
przemieszczane są odpady, jest niższy niż standardy państwa wysyłającego. Taka sytuacja nie 
będzie jednak możliwa, jeżeli wprowadzi się standardy na szczeblu wspólnotowym. Nie ma 
uzasadnienia dla wyłączenia tych podstaw pod sprzeciw, jeśli takie standardy minimalne są 
ustanawiane w ramach procedury komitologii.

Poprawka 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 25 – ustęp 3 – litera e) i ea) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

e) ogólna polityka w sprawie 
gospodarowania odpadami, wraz z 
planowanymi technologiami i metodami 
gospodarowania odpadami lub polityki w 
sprawie odpadów powodujących konkretne 
problemy w gospodarowaniu odpadami.

e) ogólna polityka w sprawie 
gospodarowania odpadami, wraz z 
planowanymi technologiami i metodami 
gospodarowania odpadami lub polityki w 
sprawie odpadów powodujących konkretne 
problemy w gospodarowaniu odpadami; w 
stosownych przypadkach informacje te 
powinny zachowywać lub wykluczać 
określone tryby odzysku lub odrzucania w 
oparciu o przyczyny właściwe dla danego 
obszaru planowania oraz w celu 
zachowania zgodności z założeniami 
określonymi w art. 1 i 10 lub z 
jakimikolwiek innymi istniejącymi 
zasadami wspólnotowymi w zakresie 
ochrony środowiska;
ea) w stosownych przypadkach 
ograniczenia i zakazy dotyczące wwozu i 
wywozu odpadów, obowiązujące na 
danym obszarze planowania.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania zgodności z celami z zakresu ochrony zdrowia i środowiska, plany 
te muszą uwzględniać sytuację panującą na obszarze, którego dany plan dotyczy. Gospodarka 
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odpadami nie może powodować powstawania, utrzymywania lub potęgowania sytuacji, 
w których stwierdzono szkodliwość lub które powodują zagrożenie dla zdrowia, jakości 
powietrza, wody lub gleby. 

Poprawka 213
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie określają 
odpowiednie właściwe jakościowe lub 
ilościowe poziomy odniesienia dla 
przyjętych środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów w celu 
nadzorowania i oceny postępu w zakresie 
tych środków, a także mogą w tym samym 
celu określać odpowiednie jakościowe i 
ilościowe cele i wskaźniki inne niż te, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę Parlamentu z pierwszego czytania (poprawka 70) proponuje się 
skreślenie ustępów 3 i 4.

Poprawka 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie określają 
odpowiednie właściwe jakościowe lub 
ilościowe poziomy odniesienia dla 
przyjętych środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów w celu 
nadzorowania i oceny postępu w zakresie 

3. Państwa członkowskie określają 
odpowiednie właściwe jakościowe lub 
ilościowe poziomy odniesienia dla 
przyjętych środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów w celu 
nadzorowania i oceny postępu w zakresie 
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tych środków, a także mogą w tym samym 
celu określać odpowiednie jakościowe 
i ilościowe cele i wskaźniki inne niż te, 
o których mowa w ust. 4.

tych środków, a także mogą w tym samym 
celu określać odpowiednie jakościowe 
i ilościowe cele i wskaźniki wykraczające 
poza te, o których mowa w art. 7a.

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

Niniejsza poprawka jest konieczna do osiągnięcia spójności w odniesieniu do poprawki 18 
wprowadzonej przez sprawozdawczynię lub bardziej restrykcyjnej poprawki wprowadzonej 
przez autorów niniejszej poprawki w zakresie celów dotyczących zapobiegania powstawaniu 
odpadów. W przypadku ustanowienia tych celów na szczeblu wspólnotowym, państwa 
członkowskie mogą jedynie określać cele je przewyższające. 

Poprawka 215
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 26 - ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Wskaźniki dla środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów mogą być przyjęte 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
36 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę Parlamentu z pierwszego czytania (poprawka 70) proponuje się 
skreślenie ustępów 3 i 4.
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Poprawka216
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 26 - ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Wskaźniki dla środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów mogą być przyjęte 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 36 ust. 3.

skreślony

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

Niniejsza poprawka jest konieczna do osiągnięcia spójności w odniesieniu do poprawki 18 
wprowadzonej przez sprawozdawczynię lub bardziej restrykcyjnej poprawki wprowadzonej 
przez autorów niniejszej poprawki w zakresie celów dotyczących zapobiegania powstawaniu 
odpadów. Jeżeli wskaźniki mają zostać zaproponowane przez Komisję w 2009 r. w celu 
przyjęcia w ramach procedury współdecyzji, to nie istnieje potrzeba robienia tego samego 
w ramach procedury komitologii.

Poprawka 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 28

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa miały możliwość udziału w 
opracowywaniu planów gospodarki 
odpadami i programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz by miały 
dostęp do opracowanych już planów i 
programów, zgodnie z dyrektywą 
2003/35/WE lub, jeżeli ma to 
zastosowanie, dyrektywą 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

Państwa członkowskie zapewniają, by 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa miały możliwość udziału w 
opracowywaniu planów gospodarki 
odpadami i programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz by miały 
dostęp do opracowanych już planów i 
programów, zgodnie z dyrektywą 
2003/35/WE lub, jeżeli ma to 
zastosowanie, dyrektywą 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
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czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na 
środowisko. Państwa członkowskie 
zamieszczają te plany i programy w 
dostępnym publicznie portalu 
internetowym.

czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na 
środowisko. Państwa członkowskie 
zamieszczają te plany i programy w 
dostępnym publicznie portalu 
internetowym. Państwa członkowskie 
dokładają wszelkich starań, aby decyzje 
władz publicznych lub operatorów 
działających w ich imieniu w dziedzinie 
gospodarki odpadami umożliwiały udział 
społeczeństwa, przewidywały udzielanie 
informacji oraz dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości zgodnie z dyrektywą 
2003/35/WE1, jeżeli decyzje te odnoszą się 
do wyboru trybu recyklingu, odzysku i 
usunięcia odpadów lub rozmieszczenia 
właściwego wyposażenia.
1 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17.

Or. fr

Uzasadnienie

W obszarze gospodarki odpadami należy umożliwić opinii publicznej uczestnictwo i dostęp do 
informacji oraz udostępnić ścieżki odwołania określone w dyrektywie 2003/35/WE. Oprócz 
potrzeby umożliwienia odpowiedniego uczestnictwa i dostępu do informacji, czego domaga 
się społeczeństwo obywatelskie, opinia publiczna i zainteresowane podmioty gospodarcze, 
tego rodzaju gwarancje są podstawą, jeżeli zadaniem opinii publicznej ma być udzielenie 
największego możliwego wsparcia przy wdrażaniu wybranych metod, co jest warunkiem 
koniecznym dla ich powodzenia.

Poprawka 218
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 29a
Do dnia ...* Komisja sporządza 
sprawozdanie, w którym rozważa podjęcie 
kroków mogących przyczynić się do 
skuteczniejszego osiągnięcia celów 
określonych w art. 1 i 11. Sprawozdanie, 
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do którego w stosownych przypadkach 
dołączone są wnioski, zostaje przekazane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
ciągu sześciu miesięcy od jego 
sporządzenia.
Sprawozdanie dotyczy zwłaszcza tego, czy 
należy wprowadzić poprawki do 
załącznika II w celu:
a) pominięcia przypadków, w których 
operacje zawarte w wykazie lub późniejszy 
łańcuch operacji zawartych w wykazie nie 
prowadzą do tego, że wystarczająco dużo 
odpadów pod względem ilości i wartości 
służy pożytecznym celom, zgodnym 
z ustaleniami w art. 1,
b) określenia przypadków, w których 
operacje zawarte w wykazie lub późniejszy 
łańcuch operacji zawartych w wykazie nie 
prowadzą do tego, że wystarczająco dużo 
odpadów pod względem ilości i wartości 
jest wykorzystywanych w porównaniu z 
tymi, które są unieszkodliwiane w ramach 
procesu odzysku lub łańcucha procesów 
odzysku, aby je dokładnie określić i w ten 
sposób zagwarantować, że cele określone 
w art. 1 zostały osiągnięte.

Or. en

(Operacje odzyskiwania bardzo często składają się z kolejnych łańcuchów pojedynczych 
kroków odzyskiwania, z których każdy optymalizuje rezultat. W wielu przypadkach celem 

pierwszego kroku odzyskiwania może być odzyskanie najbardziej wartościowej substancji, 
której pod względem ilościowym może nie być wiele. Kolejny krok odzyskiwania może polegać 

na wydzielaniu kolejnej substancji itd.)

Uzasadnienie

Podejmowanie pojedynczych kroków, mających na celu ocenę, czy umieszczenie danego 
kroku w wykazie w załączniku II jest uzasadnione, może prowadzić do osiągnięcia 
nieoptymalnych rezultatów. W celu uzyskania odpowiedniego obrazu należy poddać ocenie 
kompletny łańcuch powiązanych ze sobą kroków odzyskiwania, a nie pojedynczy krok.
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Poprawka 219
Anne Ferreira

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
uwzględnić rejestracje uzyskane w 
ramach wspólnotowego systemu 
ekozarządania i audytu (EMAS), w 
szczególności w odniesieniu do 
częstotliwości i intensywności inspekcji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wartość kontroli i inspekcji oraz obciążenia administracyjne będące ich rezultatem są 
proporcjonalne do korzyści w zakresie ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Fakt, że 
określony zakład zostaje zarejestrowane w ramach systemu EMAS nie oznacza, że należy 
ograniczyć czujność i kontrole. 

Tego rodzaju przepis niesie ze sobą zagrożenie i w związku z tym powinien zostać skreślony.

Poprawka 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku odpadów niebezpiecznych 
dokumentację należy przechowywać przez 
co najmniej trzy lata, z wyłączeniem 
zakładów i przedsięwzięć transportujących 
odpady niebezpieczne, które muszą 
przechowywać taką dokumentację przez 
co najmniej 12 miesięcy.

2. W przypadku odpadów niebezpiecznych 
dokumentację należy przechowywać przez 
co najmniej pięć lat.

Dowody przeprowadzenia czynności 
gospodarowania odpadami muszą być 
dostarczone na żądanie właściwych 
organów lub poprzedniego posiadacza.

Dowody przeprowadzenia czynności
gospodarowania odpadami muszą być 
dostarczone na żądanie właściwych 
organów lub poprzedniego posiadacza.
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Państwa członkowskie gwarantują, że 
właściwe organy krajowe prowadzą rejestr 
wszystkich zakładów i przedsiębiorstw, o 
których mowa w rozdziale IV i mogą 
wymagać od tych zakładów i 
przedsiębiorstw składania sprawozdań.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 74 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, jak również transport odpadów niebezpiecznych, to 
poważne kwestie. W celu umożliwienia ich wystarczającej identyfikacji należy przez okres 
pięciu lat utrzymywać odpowiednie rejestry. Wszystkie zakłady i przedsiębiorstwa zajmujące 
się odpadami powinny być uwzględnione w rejestrze.

Poprawka 221
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 34 - ustęp 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a. W terminie najpóźniej dwóch lat od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
na podstawie sprawozdania przedłożonego 
przez Komisję, do którego dołączony jest 
wniosek, Parlament Europejski i Rada 
sprawdzają wzór dotyczący obiektów 
przetwarzania termicznego, o których 
mowa w przypisie do R1 w załączniku II.
Sprawozdanie Komisji opiera się na 
informacjach przesłanych przez państwa 
członkowskie, dotyczących obiektów 
przetwarzania termicznego 
zadeklarowanych jako zakłady odzysku na 
podstawie wzoru, o którym mowa w 
przypisie do R1 w załączniku II. Celem 
sprawozdania Komisji jest sprawdzenie, 
czy osiągnięto oczekiwany skutek 
wynikający ze wzoru oraz czy 
ustanowiono decydującą zachętę do 
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stworzenia i prowadzenia większej liczby 
obiektów przetwarzania termicznego 
charakteryzujących się wysoką 
efektywnością energetyczną.
W celu określenia przez właściwy organ 
na podstawie wzoru, o którym mowa w 
przypisie do R1 w załączniku II, czy obiekt 
przetwarzania termicznego jest instalacją 
odzysku czy unieszkodliwiania, operator 
instalacji powinien poinformować w 
szczególności o ilości energii 
wprowadzanej z zewnątrz, potrzebnej w 
procesie przetwarzania odpadów, oraz 
ilości i formie uzyskiwanej energii 
(termicznej i elektrycznej).

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie założeń poprawki 83, przyjętej w pierwszym czytaniu i mającej na celu 
skreślenie wzoru dotyczącego efektywności energetycznej, konieczne jest wypracowanie 
kompromisu zapewniającego przede wszystkim przejrzystość w odniesieniu do włączenia 
instalacji spalania do instalacji odzysku, jak również kontrolę wzoru pod względem 
osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Poprawka 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 34 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 34a

Forum konsultacyjne ds. gospodarki 
odpadami

1. Komisja ustanawia forum 
konsultacyjne ds. gospodarki odpadami.
2. Forum konsultacyjne wspiera 
skuteczne wdrażanie niniejszej dyrektywy 
oraz innego prawodawstwa 
wspólnotowego w sprawie odpadów. W 
tym celu stanowi ono forum wymiany 
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informacji dotyczących najlepszych 
praktyk w zakresie gospodarki odpadami, 
aby przyczynić się do opracowania 
wytycznych dotyczących wdrażania oraz 
udzielać wskazówek w kwestii dalszego 
opracowywania prawodawstwa UE z 
zakresu odpadów.
3. Forum konsultacyjnemu przewodniczy 
Komisja, a w jego skład wchodzą – z 
zachowaniem równowagi - przedstawiciele 
państw członkowskich i wszystkich innych 
grup zainteresowanych kwestiami 
gospodarki odpadami, m.in. 
przedstawiciele przemysłu, w tym MŚP, 
oraz przedstawiciele rzemiosła, związki 
zawodowe, handlowcy, sprzedawcy 
detaliczni, organizacje ekologiczne oraz 
organizacje konsumenckie.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 80 z pierwszego czytania w zmienionym brzmieniu.)

Uzasadnienie

Komisja ustanowiła fora konsultacyjne w obszarach prawodawstwa dotyczących powietrza 
i wody. Ułatwiają one rozwiązywanie problemów na wczesnym etapie i tym samym 
usprawniają wdrażanie. Podobne forum konsultacyjne należy utworzyć w przypadku 
prawodawstwa w zakresie odpadów. Prowadzenie jedynie konsultacji z państwami 
członkowskimi z jednej strony i jednoczesne prowadzenie konsultacji z zainteresowanymi 
stronami z drugiej strony już nie jest wystarczające.

Poprawka 223
Duarte Freitas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 34 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 34a

Forum konsultacyjne ds. odpadów
1. Komisja ustanawia forum 
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konsultacyjne ds. gospodarki odpadami.
2. Zadaniem forum konsultacyjnego jest 
wspieranie skutecznego wdrażania 
niniejszej dyrektywy, a także innego 
prawodawstwa UE w sprawie odpadów 
przy pomocy działań obejmujących:
- wymianę informacji dotyczących 
najlepszych praktyk w zakresie gospodarki 
odpadami;
- opracowanie wytycznych dotyczących 
wdrażania; oraz
- udzielanie wskazówek w kwestii dalszego 
opracowywania prawodawstwa UE w 
zakresie odpadów.
3. Forum konsultacyjnemu przewodniczy 
Komisja, a w jego skład wchodzą – z 
zachowaniem równowagi - przedstawiciele 
państw członkowskich i wszystkich innych 
grup zainteresowanych kwestiami 
gospodarki odpadami, m.in. 
przedstawiciele przemysłu, związki 
zawodowe, sprzedawcy detaliczni, 
organizacje ekologiczne oraz organizacje 
konsumenckie.

Or. en

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do zagadnień z zakresu ochrony powietrza i wody, Komisja nie ustanowiła 
wspólnego forum dla państw członkowskich i zainteresowanych stron, którego celem byłoby 
wspieranie wdrażania i opracowywania prawodawstwa UE w sprawie odpadów. 
Jednocześnie liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego jest znacznie wyższa w sektorze odpadów. (Poprawka sporządzona w oparciu 
o poprawkę 80 z pierwszego czytania)
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Poprawka 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 34 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 34a
Forum konsultacyjne ds. odpadów

1. Komisja ustanawia forum 
konsultacyjne ds. gospodarki odpadami 
dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron.
2. Zadaniem forum konsultacyjnego jest 
wspieranie skutecznego wdrażania 
niniejszej dyrektywy, a także innego 
prawodawstwa UE z zakresu odpadów 
przy pomocy działań obejmujących:
- wymianę informacji dotyczących 
najlepszych praktyk w zakresie gospodarki 
odpadami;
- opracowanie wytycznych dotyczących 
wdrażania; oraz
- udzielanie wskazówek w kwestii dalszego 
opracowywania prawodawstwa UE w 
zakresie odpadów.

Or. en

(Poprawka sporządzona w oparciu o poprawkę 80 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do zagadnień z zakresu ochrony powietrza i wody, Komisja nie ustanowiła 
wspólnego forum dla państw członkowskich i zainteresowanych stron, którego celem byłoby 
wspieranie wdrażania i opracowywania prawodawstwa UE w sprawie odpadów. 
Jednocześnie liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego jest znacznie wyższa w sektorze odpadów, w związku z czym warto 
przeprowadzić pomiędzy zainteresowanymi stronami konsultacje na szeroką skalę.
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Poprawka 225
Karl-Heinz Florenz

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 35 - ustęp -1 (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

-1. Uwzględniając definicję „odpadów” 
zawartą w art. 3 pkt 1, Komisja, zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2, 
przyjmuje środki w sprawie niektórych 
towarów konsumpcyjnych (takich jak 
sprzęt elektroniczny, pojazdy wycofane z 
eksploatacji), określając przy tym 
funkcjonalne, środowiskowe i jakościowe 
kryteria, które muszą zostać spełnione, 
aby można było określić, kiedy można 
uznać, że posiadacz zamierza usunąć dany 
towar.

Or. en

(W duchu poprawki 103 z pierwszego czytania w PE)

Uzasadnienie

Znaczna liczba produktów będących odpadami, a szczególnie zużyty sprzęt elektrotechniczny 
i elektroniczny, jest niezgodnie z prawem wywożona jako „produkty” z UE do państw 
trzecich, gdzie są one przetwarzane bez podejmowania jakichkolwiek środków ostrożności 
w odniesieniu do ochrony zdrowia czy środowiska. Tego rodzaju niezgodny z prawem wywóz 
musi zostać wyeliminowany przy pomocy określonych środków legislacyjnych. Grupa 
ekspertów z państw członkowskich przyjęła wytyczne określające konkretne kryteria dotyczące 
zużytego sprzętu elektronicznego, umożliwiające określenie, kiedy dany produkt należy uznać 
za [brak tekstu w oryginale].

Poprawka 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 35

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Komisja może opracować wytyczne do 1. Komisja może opracować wytyczne do 
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interpretacji definicji odzysku i 
unieszkodliwiania zawartych w art. 3 pkt 
14) i 18).

interpretacji definicji odzysku i 
unieszkodliwiania.

W razie konieczności należy szczegółowo 
określić stosowanie wzoru dla obiektów 
przekształcania termicznego, o których 
mowa w załączniku II R1. Można 
uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 
jak np. bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 
mają one wpływ na ilość energii, która 
może zostać technicznie wykorzystana lub 
wyprodukowana w postaci energii 
elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 
technologicznej. Można również 
uwzględnić lokalne warunki regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa w 
art. 299 ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 
o przystąpieniu z 1985 r. Środek ten, 
którego celem jest zastąpienie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, jest przyjmowany 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

1a. Zgodnie z art. 20 ust. 4 należy 
szczegółowo określić stosowanie wzoru 
mającego na celu ustanowienie 
minimalnych wymogów w zakresie 
efektywności energetycznej dla obiektów 
przekształcania termicznego. Można 
uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 
jak np. bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 
mają one wpływ na ilość energii, która 
może zostać technicznie wykorzystana lub 
wyprodukowana w postaci energii 
elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 
technologicznej. Można również 
uwzględnić lokalne warunki regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa w 
art. 299 ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 
o przystąpieniu z 1985 r. Środek ten, 
którego celem jest zastąpienie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, jest przyjmowany 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Załączniki mogą zostać zmienione w 
świetle postępu naukowego i technicznego. 
Środki te, których celem jest zastąpienie 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Załączniki mogą zostać zmienione w 
świetle postępu naukowego i technicznego.
Środki te, o ile ich celem jest zastąpienie 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy, mogą być przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

Or. en

(Nowy tekst we wspólnym stanowisku Rady)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „każde zezwolenie dotyczące odzyskiwania energii zawiera warunek, 
że odzyskiwanie energii ma się odbywać przy wysokim poziomie efektywności energetycznej”.
W tym celu wzór dotyczący efektywności energetycznej powinien zostać opublikowany jako 
wytyczne techniczne, które należy zastosować we WSZYSTKICH obiektach przekształcania 
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termicznego, bez względu na to, czy zostały one sklasyfikowane jako obiekty do odzysku czy 
unieszkodliwiania.

Poprawka 227
Riitta Myller

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 35

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Komisja może opracować wytyczne do 
interpretacji definicji odzysku i 
unieszkodliwiania zawartych w art. 3 pkt 
14) i 18).

1. Komisja może opracować wytyczne do 
interpretacji definicji odzysku i 
unieszkodliwiania.

W razie konieczności należy szczegółowo 
określić stosowanie wzoru dla obiektów 
przekształcania termicznego, o których 
mowa w załączniku II R1. Można 
uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 
jak np. bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 
mają one wpływ na ilość energii, która 
może zostać technicznie wykorzystana lub 
wyprodukowana w postaci energii 
elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 
technologicznej. Można również 
uwzględnić lokalne warunki regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa w 
art. 299 ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 
o przystąpieniu z 1985 r. Środek ten, 
którego celem jest zastąpienie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, jest przyjmowany 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

1a. Zgodnie z art. 20 ust. 4 należy 
szczegółowo określić stosowanie wzoru 
mającego na celu ustanowienie 
minimalnych wymogów w zakresie 
efektywności energetycznej dla obiektów 
przekształcania termicznego. Można 
uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 
jak np. bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 
mają one wpływ na ilość energii, która 
może zostać technicznie wykorzystana lub 
wyprodukowana w postaci energii 
elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 
technologicznej. Można również 
uwzględnić lokalne warunki regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa w 
art. 299 ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 
o przystąpieniu z 1985 r. Środek ten, 
którego celem jest zastąpienie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, jest przyjmowany 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Załączniki mogą zostać zmienione w 
świetle postępu naukowego i technicznego. 
Środki te, których celem jest zastąpienie 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy, są przyjmowane zgodnie z 

2. Załączniki mogą zostać zmienione w 
świetle postępu naukowego i technicznego.
Środki te, o ile ich celem jest zastąpienie 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy, mogą być przyjmowane 
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procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

Or. en

(Nowy tekst we wspólnym stanowisku Rady)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „każde zezwolenie dotyczące odzyskiwania energii zawiera warunek, 
że odzyskiwanie energii ma się odbywać przy wysokim poziomie efektywności energetycznej”. 
W tym celu wzór dotyczący efektywności energetycznej powinien zostać opublikowany jako 
wytyczne techniczne, które należy zastosować we WSZYSTKICH obiektach przekształcania 
termicznego, bez względu na to, czy zostały one sklasyfikowane jako obiekty do odzysku czy 
unieszkodliwiania. Pozwoli to na stworzenie równych warunków dla spalarni na terenie całej 
Europy.

Poprawka 228
María Sornosa Martínez

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 35

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Komisja może opracować wytyczne do 
interpretacji definicji odzysku i 
unieszkodliwiania zawartych w art. 3 pkt 
14) i 18).

1. Komisja może opracować wytyczne do 
interpretacji definicji odzysku i 
unieszkodliwiania.

W razie konieczności należy szczegółowo 
określić stosowanie wzoru dla obiektów 
przekształcania termicznego, o których 
mowa w załączniku II R1. Można 
uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 
jak np. bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 
mają one wpływ na ilość energii, która 
może zostać technicznie wykorzystana lub 
wyprodukowana w postaci energii 
elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 
technologicznej. Można również 
uwzględnić lokalne warunki regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa w 
art. 299 ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 

1a. Zgodnie z art. 20 ust. 4 należy 
szczegółowo określić stosowanie wzoru 
mającego na celu ustanowienie 
minimalnych wymogów w zakresie 
efektywności energetycznej dla obiektów 
przekształcania termicznego. Można 
uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 
jak np. bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 
mają one wpływ na ilość energii, która 
może zostać technicznie wykorzystana lub 
wyprodukowana w postaci energii 
elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 
technologicznej. Można również 
uwzględnić lokalne warunki regionów
najbardziej oddalonych, o których mowa w 
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o przystąpieniu z 1985 r. Środek ten, 
którego celem jest zastąpienie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, jest przyjmowany 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

art. 299 ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 
o przystąpieniu z 1985 r. Środek ten, 
którego celem jest zastąpienie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, jest przyjmowany 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Załączniki mogą zostać zmienione w 
świetle postępu naukowego i technicznego. 
Środki te, których celem jest zastąpienie 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

2. Załączniki mogą zostać zmienione w 
świetle postępu naukowego i technicznego.
Środki te, o ile ich celem jest zastąpienie 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy, mogą być przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

Or. en

(Nowy tekst we wspólnym stanowisku Rady)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „każde zezwolenie dotyczące odzyskiwania energii zawiera warunek, 
że odzyskiwanie energii ma się odbywać przy wysokim poziomie efektywności energetycznej”. 
W tym celu wzór dotyczący efektywności energetycznej powinien zostać opublikowany jako 
wytyczne techniczne, które należy zastosować we WSZYSTKICH obiektach przekształcania 
termicznego, bez względu na to, czy zostały one sklasyfikowane jako obiekty do odzysku czy 
unieszkodliwiania. Pozwoli to na stworzenie równych warunków dla spalarni na terenie całej 
Europy oraz osiągnięcie zharmonizowanego poziomu ochrony środowiska i wspierania 
efektywności energetycznej, zgodnie z założeniami Komisji.

Klasyfikacje podane w załączniku II stanowią istotne elementy przedmiotowej dyrektywy. 
W ramach procedury komitologii powinno się wprowadzać poprawki jedynie do elementów 
innych niż istotne.
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Poprawka 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W razie konieczności należy szczegółowo 
określić stosowanie wzoru dla obiektów 
przekształcania termicznego, o których 
mowa w załączniku II R1. Można 
uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, 
jak np. bardzo niskie temperatury i 
zapotrzebowanie na energię cieplną, o ile 
mają one wpływ na ilość energii, która 
może zostać technicznie wykorzystana lub 
wyprodukowana w postaci energii 
elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary 
technologicznej. Można również 
uwzględnić lokalne warunki regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 299 ust. 2 akapit czwarty Traktatu i 
terytoriów, o których mowa w art. 25 Aktu 
o przystąpieniu z 1985 r. Środek ten, 
którego celem jest zastąpienie innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, jest przyjmowany 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

Środek ten, którego celem jest zastąpienie 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy przez uzupełnienie jej, jest 
przyjmowany zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 36 ust. 2.

Or. en

(Nowa poprawka w nowym tekście wspólnego stanowiska Rady, mająca na celu zapewnienie 
spójności 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 
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spalania odpadów.

Poprawka 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik - I (nowy)

Poprawka Parlamentu

ZAŁĄCZNIK -I

Schemat podejmowania decyzji w zakresie odpadów i produktów ubocznych

Or. en

Czy dany materiał został wytworzony 
celowo? (Czy proces produkcji został 
zmodyfikowany w celu wytworzenia 
danego materiału?)

Dany materiał jest pozostałością z 
produkcji –zastosowanie mają 
poniższe procedury

Czy wykorzystanie materiału 
jest pewne?

Czy materiał może zostać wykorzystany 
bez dalszego przetwarzania (innego niż 
normalne przetwarzanie, będące integralną 
częścią procesu produkcji)? 

Materiał jest odpadem

Materiał jest odpadem

Czy dany materiał jest wytwarzany 
jako integralna część procesu 
produkcji?

Dany materiał jest 
produktem ubocznym, 
niebędącym odpadem

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Czy zamierzone wykorzystanie 
materiału jest zgodne z prawem?

Dany materiał jest 
produktem, a nie 
pozostałością z 
produkcji

Materiał jest odpadem

Materiał jest odpadem

NIE
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) Regulaminu komunikat Komisji (COM(2007)59 z 21 lutego 
2007 r.) może być uznawany za nowy lub zaistniały po pierwszym czytaniu (13 lutego 2007 r.) 
fakt. Schemat podejmowania decyzji zawarty w załączniku II tego komunikatu jest bardzo 
dobrym narzędziem do oceny, czy dany materiał jest produktem ubocznym, czy odpadem 
i w związku z tym powinien zostać włączony do dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Poprawka 231
Evangelia Tzampazi

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik I – punkt D 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

D 7 Odprowadzanie do mórz/oceanów, w 
tym umieszczanie na dnie morza.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu z pierwszego czytania. Odprowadzanie odpadów do morza lub ich 
umieszczanie na jego dnie powinno zostać zabronione, ponieważ w dłuższej perspektywie jest 
to niebezpieczne. 

Poprawka 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik I – punkt D 13 – przypis **

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

 Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, 
mogą tu być uwzględnione procesy 
wstępne poprzedzające unieszkodliwianie, 
w tym wstępna obróbka, jak np. 
sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, 
granulacja, suszenie, rozdrabnianie, 
kondycjonowanie lub separacja przed 
poddaniem któremukolwiek spośród 
procesów wymienionych w punktach D1 –

 Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, 
mogą tu być uwzględnione procesy 
przygotowawcze poprzedzające 
unieszkodliwianie, jak np. sortowanie, 
kruszenie, zagęszczanie, granulacja, 
suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie 
lub separacja przed poddaniem 
któremukolwiek spośród procesów 
wymienionych w punktach D1 – D12. Ma 
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D12. to zastosowanie również w przypadkach, 
kiedy po przygotowaniu zastosowanie 
jednej z procedur wymienionych w 
punktach R 1 – R 11 w załączniku II jest 
wprawdzie możliwe, ale nie jest to z góry 
wiadome.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy przypis dodany przez Radę powinien zostać doprecyzowany, aby było pewne, że 
procesy przygotowawcze, które z pewnością nie prowadzą do odzysku, będą traktowane jako 
unieszkodliwianie. 

Poprawka 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik I – punkt D 13 – przypis drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

 Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, 
mogą tu być uwzględnione procesy
wstępne poprzedzające unieszkodliwienie, 
w tym wstępna obróbka, jak np. 
sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, 
granulacja, suszenie, rozdrabnianie, 
kondycjonowanie lub separacja przed 
poddaniem któremukolwiek spośród 
procesów wymienionych w pkt D1 – D12.

 Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, 
mogą tu być uwzględnione procesy
przygotowawcze poprzedzające 
unieszkodliwienie, w tym wstępna
obróbka, jak np. sortowanie, kruszenie, 
zagęszczanie, granulacja, suszenie, 
rozdrabnianie, kondycjonowanie lub 
separacja przed poddaniem 
któremukolwiek spośród procesów 
wymienionych w pkt D1 – D12. Ma to 
zastosowanie również w przypadkach, 
kiedy po przygotowaniu zastosowanie 
jednej z procedur wymienionych w 
punktach R 1 – R 11 w załączniku II jest 
wprawdzie możliwe, ale nie jest to z góry 
wiadome.

Or. de

Uzasadnienie

W praktyce, w procesie gospodarowania odpadami zdecydowanie przeważająca część 
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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.

Jednakże zgodnie z przepisami europejskimi już przed przemieszczeniem do zakładu 
zajmującego się ponownym przetworzeniem konieczne jest określenie, czy odpady będą 
odzyskiwane, czy unieszkodliwiane.

Poprawka 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik I – punkt D 15 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

D 15 a Ponowne przetworzenie, 
niewymienione w innym punkcie 
niniejszego załącznika, w wyniku którego 
powstają ostateczne związki lub mieszanki 
usuwane zamiennie za pomocą 
któregokolwiek spośród procesów 
wymienionych w punktach D 1 – D 15 lub 
w załączniku II.

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.

Jednakże zgodnie z przepisami europejskimi już przed przemieszczeniem do zakładu 
zajmującego się ponownym przetworzeniem konieczne jest określenie, czy odpady będą 
odzyskiwane, czy unieszkodliwiane.
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Poprawka 235
Riitta Myller

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii*.
_______

skreślony

* Pozycja ta obejmuje obiekty 
przekształcania termicznego przeznaczone 
wyłącznie do przetwarzania komunalnych 
odpadów stałych, pod warunkiem że ich 
efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż:
0,60 dla działających instalacji, które 

otrzymały zezwolenie zgodnie ze 
stosowanym prawodawstwem Wspólnoty 
przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
0,65 dla instalacji, które otrzymały 

zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:
Ep oznacza ilość energii produkowanej 
rocznie jako energia cieplna lub 
elektryczna. Oblicza się ją przez 
pomnożenie ilości energii elektrycznej 
przez 2,6 a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych 
przez 1,1 (GJ/rok).
Ef oznacza ilość energii wprowadzanej 
rocznie do systemu, pochodzącej ze 
spalania paliw biorących udział w 
wytwarzaniu pary (GJ/rok).
Ew oznacza roczną ilość energii zawartej 
w przetwarzanych odpadach, obliczanej 
przy zastosowaniu dolnej wartości 
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opałowej netto odpadów (GJ/rok).
Ei oznacza roczną ilość energii 
wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem 
Ew i Ef (GJ/rok).
0,97 jest współczynnikiem 
uwzględniającym straty energii przez 
popiół denny i promieniowanie.
Wzór ten stosowany jest zgodnie z 
dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik dla 
termicznego przekształcania odpadów.

Or. en

(Odtworzenie treści poprawki 83 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 13 lutego 2007 r. –
Dz.U. C 287 z 29.11.2007, str. 136))

Uzasadnienie

Wytyczne techniczne, które należy opracować zgodnie z art. 35, są najodpowiedniejszym 
narzędziem do sporządzenia wzoru dla miejskich spalarni odpadów, który właściwie 
odzwierciedlałby najlepsze dostępne techniki w zakresie efektywności energetycznej oraz inne 
konieczne parametry. W kontekście przeglądu tych dyrektyw możliwe jest podjęcie 
odpowiednich prac w zakresie ustalenia tego, jaka liczba efektywności odpowiada 
połączonemu wykorzystaniu energii i ciepła.

Poprawka 236
María Sornosa Martínez

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii*.
_______

skreślony

* Pozycja ta obejmuje obiekty 
przekształcania termicznego przeznaczone 
wyłącznie do przetwarzania komunalnych 
odpadów stałych, pod warunkiem że ich 
efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż:
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0,60 dla działających instalacji, które 
otrzymały zezwolenie zgodnie ze 
stosowanym prawodawstwem Wspólnoty 
przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
0,65 dla instalacji, które otrzymały 

zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:
Ep oznacza ilość energii produkowanej 
rocznie jako energia cieplna lub 
elektryczna. Oblicza się ją przez 
pomnożenie ilości energii elektrycznej 
przez 2,6 a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych 
przez 1,1 (GJ/rok).
Ef oznacza ilość energii wprowadzanej 
rocznie do systemu, pochodzącej ze 
spalania paliw biorących udział w 
wytwarzaniu pary (GJ/rok).
Ew oznacza roczną ilość energii zawartej 
w przetwarzanych odpadach, obliczanej 
przy zastosowaniu dolnej wartości 
opałowej netto odpadów (GJ/rok).
Ei oznacza roczną ilość energii 
wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem 
Ew i Ef (GJ/rok).
0,97 jest współczynnikiem 
uwzględniającym straty energii przez 
popiół denny i promieniowanie.
Wzór ten stosowany jest zgodnie z 
dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik dla 
termicznego przekształcania odpadów.

Or. en

(Odtworzenie treści poprawki 83 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 13 lutego 2007 r. –
Dz.U. C 287 z 29.11.2007, str. 136)
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Uzasadnienie

Wytyczne techniczne, które należy opracować zgodnie z art. 35, są najodpowiedniejszym 
narzędziem do sporządzenia wzoru dla miejskich spalarni odpadów, który właściwie 
odzwierciedlałby najlepsze dostępne techniki w zakresie efektywności energetycznej oraz inne 
konieczne parametry. W kontekście przeglądu tych dyrektyw możliwe jest podjęcie 
odpowiednich prac w zakresie ustalenia tego, jaka liczba efektywności odpowiada 
połączonemu wykorzystaniu energii i ciepła.

Poprawka 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii*.
_______

skreślony

* Pozycja ta obejmuje obiekty 
przekształcania termicznego przeznaczone 
wyłącznie do przetwarzania komunalnych 
odpadów stałych, pod warunkiem że ich 
efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż:
0,60 dla działających instalacji, które 

otrzymały zezwolenie zgodnie ze 
stosowanym prawodawstwem Wspólnoty 
przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
0,65 dla instalacji, które otrzymały 

zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:
Ep oznacza ilość energii produkowanej 
rocznie jako energia cieplna lub 
elektryczna. Oblicza się ją przez 
pomnożenie ilości energii elektrycznej 
przez 2,6 a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych 
przez 1,1 (GJ/rok).
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Ef oznacza ilość energii wprowadzanej 
rocznie do systemu, pochodzącej ze 
spalania paliw biorących udział w 
wytwarzaniu pary (GJ/rok).
Ew oznacza roczną ilość energii zawartej 
w przetwarzanych odpadach, obliczanej 
przy zastosowaniu dolnej wartości 
opałowej netto odpadów (GJ/rok).
Ei oznacza roczną ilość energii 
wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem 
Ew i Ef (GJ/rok).
0,97 jest współczynnikiem 
uwzględniającym straty energii przez 
popiół denny i promieniowanie.
Wzór ten stosowany jest zgodnie z 
dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik dla 
termicznego przekształcania odpadów.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 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 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 1
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii*.

_______

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii.

* Pozycja ta obejmuje obiekty 
przekształcania termicznego przeznaczone 
wyłącznie do przetwarzania komunalnych 
odpadów stałych, pod warunkiem że ich 
efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż:
0,60 dla działających instalacji, które 

otrzymały zezwolenie zgodnie ze 
stosowanym prawodawstwem Wspólnoty 
przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
0,65 dla instalacji, które otrzymały 

zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:
Ep oznacza ilość energii produkowanej 
rocznie jako energia cieplna lub 
elektryczna. Oblicza się ją przez 
pomnożenie ilości energii elektrycznej 
przez 2,6 a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych 
przez 1,1 (GJ/rok).
Ef oznacza ilość energii wprowadzanej 
rocznie do systemu, pochodzącej ze 
spalania paliw biorących udział w 
wytwarzaniu pary (GJ/rok).
Ew oznacza roczną ilość energii zawartej 
w przetwarzanych odpadach, obliczanej 
przy zastosowaniu dolnej wartości 
opałowej netto odpadów (GJ/rok).
Ei oznacza roczną ilość energii 
wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem 
Ew i Ef (GJ/rok).
0,97 jest współczynnikiem 
uwzględniającym straty energii przez 
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popiół denny i promieniowanie.
Wzór ten stosowany jest zgodnie z 
dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik dla 
termicznego przekształcania odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 83 z pierwszego czytania.

Poprawka 239
Karin Scheele

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 1 – przypis pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

* Pozycja ta obejmuje obiekty 
przekształcania termicznego przeznaczone 
wyłącznie do przetwarzania komunalnych 
odpadów stałych, pod warunkiem że ich 
efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż

skreślony

– 0,60 dla działających instalacji, które 
otrzymały zezwolenie zgodnie ze 
stosowanymi przepisami wspólnotowymi 
obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 
2009 r.,
– 0,65 dla instalacji, które otrzymały 
zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:
Ep oznacza ilość energii produkowanej 
rocznie jako energia cieplna lub 
elektryczna. Oblicza się ją przez 
pomnożenie ilości energii elektrycznej 
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przez 2,6 a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych 
przez 1,1 (GJ/rok).
Ef oznacza ilość energii wprowadzanej 
rocznie do systemu, pochodzącej ze 
spalania paliw biorących udział w 
wytwarzaniu pary (GJ/rok).
Ew oznacza roczną ilość energii zawartej 
w przetwarzanych odpadach, obliczanej 
przy zastosowaniu dolnej wartości 
opałowej netto odpadów (GJ/rok).
Ei oznacza roczną ilość energii 
wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem 
Ew i Ef (GJ/rok).
0,97 jest współczynnikiem 
uwzględniającym straty energii przez 
popiół denny i promieniowanie.
Wzór ten stosowany jest zgodnie z 
dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik dla 
termicznego przekształcania odpadów.

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie przyjętej w pierwszym czytaniu poprawki 83 konieczne jest skreślenie wzoru 
efektywności energetycznej.

Komisja przedłożyła już wniosek w sprawie zmiany dyrektywy IPPC, wraz z którą zostanie 
zmieniona lub włączona dyrektywa w sprawie spalania odpadów. W celu zastosowania 
podejścia całościowego, zagadnienie efektywności energetycznej instalacji spalania powinno 
być uregulowane w ramach dyskusji nad zmianą dyrektywy IPPC.

Poprawka 240
Kader Arif

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 1 – przypis pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka
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* Pozycja ta obejmuje obiekty 
przekształcania termicznego przeznaczone 
wyłącznie do przetwarzania komunalnych 
odpadów stałych, pod warunkiem że ich 
efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż:

skreślony

– 0,60 dla działających instalacji, które
otrzymały zezwolenie zgodnie ze 
stosowanymi przepisami wspólnotowymi 
obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 
2009 r.,
– 0,65 dla instalacji, które otrzymały 
zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:
Ep oznacza ilość energii produkowanej 
rocznie jako energia cieplna lub 
elektryczna. Oblicza się ją przez 
pomnożenie ilości energii elektrycznej 
przez 2,6 a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych 
przez 1,1 (GJ/rok).
Ef oznacza ilość energii wprowadzanej 
rocznie do systemu, pochodzącej ze 
spalania paliw biorących udział w 
wytwarzaniu pary (GJ/rok).
Ew oznacza roczną ilość energii zawartej 
w przetwarzanych odpadach, obliczanej 
przy zastosowaniu dolnej wartości 
opałowej netto odpadów (GJ/rok).
Ei oznacza roczną ilość energii 
wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem 
Ew i Ef (GJ/rok).
0,97 jest współczynnikiem 
uwzględniającym straty energii przez 
popiół denny i promieniowanie.
Wzór ten stosowany jest zgodnie z 
dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik dla 
termicznego przekształcania odpadów.
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Or. fr

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 83 z pierwszego czytania.

Poprawka 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii*.

_______

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa 
lub innego środka wytwarzania energii.

* Pozycja ta obejmuje obiekty 
przekształcania termicznego przeznaczone 
wyłącznie do przetwarzania komunalnych 
odpadów stałych, pod warunkiem że ich 
efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż:
0,60 dla działających instalacji, które 

otrzymały zezwolenie zgodnie ze 
stosowanym prawodawstwem Wspólnoty 
przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
0,65 dla instalacji, które otrzymały 

zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
Efektywność energetyczna = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:
Ep oznacza ilość energii produkowanej 
rocznie jako energia cieplna lub 
elektryczna. Oblicza się ją przez 
pomnożenie ilości energii elektrycznej 
przez 2,6 a energii cieplnej 
wyprodukowanej w celach komercyjnych 
przez 1,1 (GJ/rok).
Ef oznacza ilość energii wprowadzanej 
rocznie do systemu, pochodzącej ze 
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spalania paliw biorących udział w
wytwarzaniu pary (GJ/rok).
Ew oznacza roczną ilość energii zawartej 
w przetwarzanych odpadach, obliczanej 
przy zastosowaniu dolnej wartości 
opałowej netto odpadów (GJ/rok).
Ei oznacza roczną ilość energii 
wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem 
Ew i Ef (GJ/rok).
0,97 jest współczynnikiem 
uwzględniającym straty energii przez 
popiół denny i promieniowanie.
Wzór ten stosowany jest zgodnie z 
dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik dla 
termicznego przekształcania odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 83 z pierwszego czytania.

W związku z brakiem we wspólnym stanowisku Rady konkretnych celów dotyczących 
ponownego wykorzystania i recyklingu istnieje ryzyko, że odpady zostaną poddane procesowi 
przetwarzania termicznego, szczególnie jeżeli będzie to traktowane jako odzysk. Odzysk 
energii może być wspierany w większym stopniu przy pomocy wymogów określanych 
w ramach zezwoleń wydawanych spalarniom odpadów.

Poprawka 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 5 – przypis ***

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

*** Pozycja ta obejmuje oczyszczanie
gruntu prowadzące do odzysku gruntu i 
recykling nieorganicznych materiałów 
budowlanych.

*** Pozycja ta obejmuje przygotowanie
gruntu do ponownego użycia i recykling 
nieorganicznych materiałów budowlanych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten nowy przypis dodany przez Radę wskazuje na ryzyko powstawania nadużyć 
i pozorowanych procesów odzysku w przypadkach, gdy zanieczyszczony grunt nie zostanie 
całkowicie oczyszczony. Należy to doprecyzować, aby zagwarantować, że punkt R5 obejmuje 
wyłącznie procesy, w wyniku których grunt zostaje oczyszczony z zanieczyszczeń w takim 
stopniu, który umożliwia jego ponowne wykorzystanie bez konieczności wykorzystywania 
jakichkolwiek specjalnych technicznych zabezpieczeń i który w żaden sposób nie oddziałuje 
negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

Poprawka 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 5 – przypis trzeci

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

*** Pozycja ta obejmuje oczyszczanie 
gruntu prowadzące do odzysku gruntu i 
recykling nieorganicznych materiałów 
budowlanych.

*** Pozycja ta obejmuje przygotowanie 
gruntu do ponownego użycia i recykling 
nieorganicznych materiałów budowlanych.

Or. de

Uzasadnienie

Przyjęte przez Radę brzmienie przypisu *** wskazuje na ryzyko powstawania nadużyć 
i pozorowanych procesów odzysku w przypadkach, gdy zanieczyszczony grunt nie zostanie 
całkowicie oczyszczony. Z tego względu konieczne jest doprecyzowanie, aby zagwarantować, 
że punkt R5 obejmuje wyłącznie procesy, w wyniku których grunt zostaje oczyszczony 
z zanieczyszczeń w takim stopniu, który umożliwia jego ponowne wykorzystanie bez 
konieczności wykorzystywania jakichkolwiek specjalnych technicznych zabezpieczeń i który 
w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi (np. 
w zagospodarowaniu terenów zielonych). Ponadto poprawka stanowi dostosowanie do 
definicji występujących w art. 3, ponieważ zgodnie z art. 3 lit. k) „czyszczenie” zalicza się do 
„przygotowania do ponownego użycia”.
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Poprawka 244
Eija-Riitta Korhola

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 9 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 9a. Pozostałe operacje odzysku 
prowadzące do zniesienia statusu odpadu

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 84 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim. 

Poprawka 245
Avril Doyle

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 11

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 11 Wykorzystanie odpadów 
pochodzących z którejkolwiek z operacji o 
numerach od R 1 do R 10

R 11 Odzyskiwanie energii z gazu 
składowiskowego

Or. en

(Odtworzenie treści poprawki 85 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 13 lutego 2007 r. –
Dz.U. C 287 z 29.11.2007, str. 136)

Uzasadnienie

Nowoczesne, specjalnie skonstruowane składowiska mogą być wydajnymi biogeneratorami, 
przekształcającymi gaz składowiskowy w energię. Należy zachęcać do optymalizacji 
odzyskiwania energii w tej postaci przy pomocy uwzględnienia takiej opcji w przedmiotowej 
dyrektywie. O ile nowoczesne technologie spalania gazu na wylocie z szybu są w stanie 
spełnić większość założeń gospodarki gazem, to przekształcanie gazu składowiskowego 
w energię zapewnia dodatkową korzyść w postaci zastępowania nieodnawialnych paliw 
kopalnych, które byłyby wykorzystane do wytworzenia takiej samej ilości energii w innym 
miejscu.
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Poprawka 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 12 – przypis ****

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

**** Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod 
D, może to obejmować procesy wstępne
poprzedzające przetwarzanie wstępne 
odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, 
kruszenie, zagęszczanie, granulację, 
suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, 
przepakowywanie, separację, tworzenie 
mieszanek lub mieszanie przed poddaniem 
któremukolwiek z procesów 
wymienionych w punktach R1 – R11.

**** Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod 
D, może to obejmować procesy 
przygotowawcze poprzedzające
odzyskiwanie odpadów, jak np. demontaż, 
sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, 
granulację, suszenie, rozdrabnianie, 
kondycjonowanie, przepakowywanie, 
separację, tworzenie mieszanek lub 
mieszanie przed poddaniem 
któremukolwiek z procesów 
wymienionych w punktach R1 – R11. W 
tym celu zastosowanie danego działania 
musi być nie tylko możliwością, ale musi 
również być pewne od samego początku.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy przypis dodany przez Radę powinien zostać doprecyzowany, aby było pewne, że 
procesy przygotowawcze (wymienione w załączniku II) zostaną przeprowadzone 
z zamierzeniem odzysku.

Poprawka 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 12 – przypis trzeci

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

**** Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod 
D, może to obejmować procesy wstępne
poprzedzające przetwarzanie wstępne 
odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, 
kruszenie, zagęszczanie, granulację, 

**** Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod 
D, może to obejmować procesy 
przygotowawcze  poprzedzające
odzyskiwanie odpadów, jak np. demontaż, 
sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, 
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suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, 
przepakowywanie, separację, tworzenie 
mieszanek lub mieszanie przed poddaniem 
któremukolwiek z procesów 
wymienionych w punktach R1 – R11.

granulację, suszenie, rozdrabnianie, 
kondycjonowanie, przepakowywanie, 
separację, tworzenie mieszanek lub 
mieszanie przed poddaniem 
któremukolwiek z procesów 
wymienionych w punktach R1 – R11. W 
tym celu zastosowanie danego działania 
musi być nie tylko możliwością, ale musi 
również być pewne od samego początku.

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.

Jednakże zgodnie z przepisami europejskimi już przed przemieszczeniem do zakładu 
zajmującego się ponownym przetworzeniem konieczne jest określenie, czy odpady będą 
odzyskiwane, czy unieszkodliwiane.

Poprawka 248
Horst Schnellhardt

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt R 13 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

R 13 a Wykorzystanie odpadów w celach 
budowlanych, technicznych, 
bezpieczeństwa lub środowiskowych, do 
których zostałyby wykorzystane inne 
materiały.

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka została przyjęta w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski jako poprawka 
86. W celu wspierania zrównoważonego wykorzystania zasobów należy rozszerzyć wykaz 
operacji odzyskiwania, o którym mowa w załączniku II B, uwzględniając orzecznictwo ETS 
oraz postęp techniczny.
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